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 אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת

 

 28.10.19מיום   - 04 סיכום ישיבת ועד העמותה  מס'הנדון: 

 התקיימה ישיבת ועד העמותה במשרדי העמותה ברחוב תבור. 28.10.19ביום  .1

 :בישיבה השתתפו .2

, בני , יוסי חזאי,  יגאל טביב, אבנר הלחמי, אפי מלר אילנה שפרינגאורלי גלר, : דני ארדיטי ,  חברי הוועד .א

 . כהן, סולי כרמי, רפי לוי, אורי שובל

 , עוזי זימן)הגיע באיחור(  :  ישראל בן דורחברי ועדת הביקורת .ב

 גדי אשל. : חבר הוועד :נעדר מהישיבה .ג

 

 :הנושאים אשר הועלו ונדונו בישיבה .3

 עבור ארוע יום ש"ח 25,000 השתתפות העמותה בתשלום סךבדבר  17.7.19החלטה מיום  -ועדת תרבות .1.3

ש"ח, מתוכן  17,000הציגה חמש חשבוניות בסך כולל של דני עדכן כי עמותת מכבים   -העצמאות במכבים

במקביל שונה תמהיל ההופעות והכשרת  ש"ח. 33,760רק שלוש חשבוניות הנחזות כשרות בסכום כולל של 

אירועים שהתקיימו בחודשיים וחצי האחרונים, אותם על העמותה לשלם הישוב העבירה חשבוניות בגין 

העמותה צריכה לעמוד בהתחייבויותיה גם אם אישור הארוע של יום העצמאות  -בהתאם לחלקה. עמדתו

 נעשה  בטעות. 

ש"ח בכפוף לכך שהחיובים היו עבור הארוע  25,000יש לכבד את ההחלטה ואת ההתחייבות לתשלום  -אורי

יש לעמוד בהתחייבות. רפי תומך בעמדה זו, ציין שהטעות  -ולא חיובים אחרים. לגבי הכשרת הישובעצמו 

היתה  שלאמסכים. ביקש הסבר לחריגה בתקציב אירועי תרבות. הוסבר  -של דני נעשתה בתום לב. סולי

 ש"ח אשר אושר על ידי האסיפה. 300,000חריגה מהתקציב של 

אשר התקבלו בעבר אך התגלו כשגויות. לדידו לא היה מקום שדני  מבקש לדון בהחלטות -יוסי חזאי

ואילנה יתחייבו כלפי עמותת מכבים על אירוע חריג/לא מתוכנן ולא מתוקצב בתוכנית השנתית. מלין 

בוניות מסכום החש 2/1-שאילנה לא משתפת אותו כחבר ועדת תרבות. טוען שעל העמותה להשתתף רק ב

יש לנתק חיוב זה מהחיובים סבור שש"ח, בנוסף  7,840תת מכבים, דהיינו הכשרות שהוצגו על ידי עמו

 להכשרת הישוב. )ההתחייבות לקיזוז לא היתה במקומה(.

מלין על התנהלות ועדת תרבות טוען שעמותת רעות נגררת אחרי מכבים במקום לפעול לצרכי  -יגאל טביב

 לוודא שהן מקוריות.רעות. יש לבדוק את החשבוניות אותן הציגה עמותת מכבים ו

יש צורך לגבות את ההחלטה שקיבל הוועד בעבר. על מכבים להציג חשבוניות מקוריות שנוגעות  -אבנר

 לישירות לאירוע יום העצמאות.

 של החשבוניות הכשרות. התחייבויות יש לקיים. 2/1עמדה לתשלום בתומך  -בני

  .רעות-למכבים 25 -ו 20סקר את אירועי חגיגות  -אפי מלר
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אירועי תרבות תוכננו, תוקצבו ואושרו. תלונתו של יוסי חזאי לא במקומה מאחר וכניסתו לתפקיד  -אילנה

קיום כמה שיותר אירועים לרווחת  -נעשתה לאחר שהתוכנית היתה מאושרת וסגורה. מטרת ועדת תרבות

של עמותת תושבי רעות. אירוע יום העצמאות היה תקלה ולדעת אילנה יש לשלם את השתתפות חלקה 

 רעות. 

לגבי אירועי התרבות הבאים לא תהיה חלוקה. כל עמותה תהיה אחראית על אירוע מסויים  -מסקנה

 מתחילתו עד סופו.

ש"ח באסיפה הכללית, היתה התנייה שגם ועד  300,000הצגת התקציב של  -נציג ועדת בקורת-ישראל
₪  31,000כיום חייבת העירייה  ים.הרובע , עמותת מכבים והכשרת הישוב, ישתתפו במימון האירוע

כפי שסוכם בתכנית ₪  94,500אירועי יולי / אוגוסט , צריך לוודא שהעירייה משלימה את חלקה ל  בגין 
 למולם. תרבות השנתית של השת"פ 

 

עמותת מכבים צריכה להוכיח את עלות הארוע של יום העצמאות באמצעות חשבוניות תקניות  לא  –הצעה 

גובה התשלום עד הסמיך את יוסי, בני, אילנה דני ואבנר לקבוע את ו'. הו39חודש נובמבר יאוחר מאמצע 

רק על פי חשבוניות תשלם העמותה את חלקה להכשרת הישוב, ורק אחר כך  -באיםעקרונות העל פי ה

 ש"ח. 25,000)חלקה של עמותת רעות( שלא יעלה על  2/1יבוצע הקיזוז של 

 בני, סולי, רפי,אפי,אורי,אילנה.דני, אבנר,  –: בעד הצבעה

 אורלי, יגאל -נגד

 יוסי.  -נמנע

 -סביון-בעניין הקצאת אשכול גנים יקינטון מנכ"ל העיריהעם  עדכון פגישת יו"ר הוועד, דני ארדיטי .1.2

סביון לעמותה. אבנר ודני ערכו סיור. קיים -מנכ"ל העיריה לוחץ/מעוניין להקצות את  אשכול גנים יקינטון 

דני פוטנציאל אך נדרשת השקעה בשיפוץ ובתפעול. מוצע שהעמותה תקבל את כל האשכול כולל המקלט. 

ועדה בראשות דני ובהשתתפות אבנר , אפי אילנה ויגאל , אשר תבחן את העלויות  –העלה הצעה להצבעה 

 לוועד על כדאיות השימוש באשכול הגנים האמור. הצפויות בשיפוץ ובתפעול של המבנים ותמליץ

עד ימשיך לעשות שימוש במקלט ללא כל ו, והולעמותה במקביל תוגש בקשה להקצאה של אשכול הגנים

 :כדלקמן בקשה לשימוש. במסגרת הדיון בנושא ציינו המשתתפים

ם נכבד על כן מבקש לגבי התקציב הנדרש לניהול אשכול. מדובר בסכו "צוות"קיבל סקירה מראש  -ישראל

צריך לבקש כל מבנה  –יוסי  רפי תומך בעמדת ישראל.  שהנושא יעלה להצבעה ואישור האסיפה הכללית.

 שקל מול שקל.בשיפוץ מסכימה בכפוף להתחייבות העיריה להשקעה  -לטובת העמותה, אורלי

 אימוץ הצעת דני ברוב קולות הנוכחים, ללא מתנגדים או נמנעים. -הצבעה

לנוכחים את ההתכתבות מול אורלי עד שלחה וטרם ישיבת הו -רעות ב' מול רשות מקרקעי ישראל תביעות .1.1

המנהל. התקבלה תגובת המנהל רק לעניין שטחי השירות לפיה נדחות כל טענות התושבים. טרם התקבלה 

 העירעד שרגא לראש יעדכנה בעניין הפגישה העתידה להתקיים בין אל. 3549עמדת המנהל לעניין החלטה 

 . בנושא שטחי השירות

 בנושא. עדכן שלא חלה כל התקדמות יוסי חזאי -ועדת קשרי קהילה .1.4

 יציג את התוכניות בפגישת הוועד הבאה. אפי מלר  -ועדה לגיבוש  הנחיות הריסה ובניה .1.5
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 נייר עמדה מפורט.  בישיבה הבאה דני יציג  -קבלת החלטות ועד בהצבעה באמצעות ווטסאפ .1.6

שירות שנותנות החברות השונות בישוב לוקה מאוד. תקשורת האינטרנט אינה רציפה ה -אינטרנט בישוב .1.7

 אפי מלר ציין שהעניין מטופל על ידי ועד הרובע ותשובות תובאנה הישיבה הבאה.

ישראל ביקש אישור לשימוש במקלט לצורך הרצאה לתושבי הישוב בנושא משבר האקלים. הועד הצביע  .1.8

 ואישר.

רפי שחשוב שהוועד יעסוק במהות, איך מתאימים את הישוב לצרכי חברי העמותה לסיכום הישיבה ציין  .1.9

 בגיל השלישי.

 .20:00בשעה  25.33.39: מועד הישיבה הבאהשמו לפניכם את נא ר .4

 

  

 אורלי גלר                                                                                                      

 ועד  העמותהמזכירת   

 

                                                                                                 

                                                                                                          

                                                                                                          

 

 


