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 אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת

 

 22.7.2020מיום  09 ס'מסיכום ישיבת ועד העמותה הנדון: 

לאור הנחיות  ZOOM-התקיימה ישיבת ועד עמותה. הישיבה התקיימה באמצעות שיחת ועידה ב 22.7.2020ביום  .1

 הממשלה בדבר שמירה על ריחוק חברתי.

 :בישיבה השתתפו .2

, אבנר הלחמיאפי מלר, , יוסי חזאי, סולי כרמיאורלי גלר,  יגאל טביב, בני כהן, : דני ארדיטי ,  חברי הוועד .א

 אילנה שפרינג, אפי מלר.

   :  ישראל בן דורחברי ועדת הביקורת .ב

 זימןעוזי  חבר ועדת בקורת: רפי לוי. גדי אשל,  : חברי הוועד :נעדרו מהישיבה .ג

 :הנושאים אשר הועלו ונדונו בישיבה .3

 דכונים שונים:ע .3.1

המנהל לא נענה לבקשותינו בכלל זה ניסיונות לקבוע פגישה נוספת נדחו. ממשיכים  -רעות ב' -אורלי גלר .א.3.1

בהכנת עתירות לבג"צ. כל מי שרוצה להצטרף מוזמן לעשות זאת בדחיפות ולהגיש יפוי כח חתום 

 ומאומת כדין.

 דירקטורים ונושאי משרה הוארך.תוקף פוליסת הביטוח של  -ביטוח דירקטורים -בני כהן .ב.3.1

העלה רעיון לערוך טיולי זום, ובהמשך להכין תוכנית המבוססת על תשלום  -קשרי קהילה -יוסי חזאי .ג.3.1

 סמלי של המשתתפים. ימשיך לעדכן.

. holdכרגע ב  גן סביון עניין  -ומתחם ועד הרובע במכבים עדכוני הקצאה של גן סביון -דני ארדיטי .ד.3.1

סוף חודש אוגוסט. דני סבור כי אין לנו צורך אמיתי במבנה, שכן עד עתה לא קיימה שמר עד יזכותינו ת

 .ןהעמותה אף ארוע שמצדיק אחזקת מבנה זה. מציע "לרדת" מהעניי

 לעיריה אין מה לעשות עם מבני ציבור, והיא מנסה למצוא גופים אחרים שיתחזקו אותם. -אפי

  עדון "צוות".הביע התעניינות במבנה שצמוד למו -יוסי חזאי

 מבנה שצמוד לצוות אינו ראוי. תומך בעמדת דני שיש להמתין.שהסבור  -אפי

 כל הגנים ברעות זהים, ובמצב תחזוקתי דומה, למעט גן הילדים ברחוב אביטל אשר כולל ממ"ד. -ישראל

 תומך בעמדת דני. כאשר יעלה צורך ממשי, נגיש בקשה חדשה. -אבנר

 עמדת דני.ועד הביעו תמיכה בויתר חברי ה

עד עתיד לשפץ את המתחם, להגדילו באופן שיאפשר כינוסים. ודני ציין כי עודכן שהו -מתחם ועד הרובע

ועד הרובע פנה אל דני ושאל אם עמותת רעות תרצה לשתף פעולה בשיפוץ המבנה יחד עם עמותת מכבים 

 לקמן:וגופים נוספים. לדבריו לא יהיה צורך בהגשת בקשה לשימוש חורג. ההצעה כד

 .מיליון ש"ח שימשך שנה 1.5שיפוץ על ידי העירייה בעלות של 

 ש"ח שימשך חצי שנה.  500,000שיפוץ על ידי העמותות מכבים ורעות, בעלות של 

 בתמורה תקבל עמותת רעות משרד במתחם.

 עד הרובע רשום בטאבו ע"ש העיריה. היא תוכל לקחת אותו בכל עת.ועלויות גבוהות. מתחם  -אפי



 
 580078699מספר עמותה רשומה 

 

 www.neotreut.org.il  . אתר אינטרנט: 7179902, רעות   1711מקלט רח' תבור , ת.ד. 
 

 ועד מעוניין להיות מעורב?והאם ה שנה. 25העיריה מציעה את המתחם להחכרה לתקופה של  -דני

 הצבעה:

 אפי, יוסי, אילנה, בני, אורלי, אורי, יגאל, סולי. -נגד

 דני. -בעד

  אין. -נמנעים

 היכן יש להשקיע את כספיה.לבחון אורי הוסיף שיש לקיים דיון ענייני לגבי יעדי העמותה ובהתאם 

לבקשת דני יכין אורי עד לפגישה הבאה טיוטה לדיון אסטרטגי בדבר דרכה ויעדיה של עמותת רעות, על 

 כל המשתמע מכך.

שתתף כספית או אחרת בהשקעה במתחם ולא ת, זו על גן סביוןהעמותת רעות מוותרת לעת  -החלטה

 ועד הרובע.

 . 2021יחול באוגוסט  -שנה לרעות 30 .ה.3.1

 , ארגון. ם ועדת היגוי, לצקת תוכן, כסףמתנדבת. מציעה להקי -אילנה

 מציע לחבר את ועדת תרבות עם קשרי קהילה.-יוסי

 מציע להוציא קול קורא כדי לבחון מה רוצים תושבי רעות. -ישראל

 הוחלט על הקמת ועדת היגוי בהשתתפות אילנה, אורלי. בשלב ראשון יפורסם קול קורא.

אשר משאילה אותם לפארק המים ללא תמורה. הסכם מגרשי הטניס שייכים לעמותה,  -פארק המים .ו.3.1

 . בעיריה ממתינים להחלפת יועמ"ש.2023זה יפוג ב 

עניין פארק המים רציני. יש להקים צוות שידון בעניין, מציע את את דני ארדיטי,  אפי מלר, בני  -ישראל

 כהן.

 רדיטי.יוקם צוות לעניין פארק המים. חברים: יגאל טביב, אפי מלר, דני א -החלטה

 דני מבקש לבחון האם ניתן לערוך אסיפה כללית באמצעות זום. -אסיפה כללית .ז.3.1

המועד הקבוע בתקנון הוא עד סוף דצמבר. יש עדיין זמן. מציע לפנות לרשם העמותות כדי לקבל  -בני

 הנחיייה . 

 יפנה לרשם העמותות בעניין ויביא את המלצתו בישיבה הבאה. -ישראל

 בנפרד.מסר הודעה יהמועד הבא ת על -באההמועד הישיבה  .4

  

 אורלי גלר, מזכירת  וועד  העמותה                                                                                                      

 

 

 


