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 אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת 

 

 6.4.21מיום  13 ס'מסיכום ישיבת ועד העמותה הנדון: 

לאור הנחיות    ZOOM-התקיימה ישיבת ועד עמותה. הישיבה התקיימה באמצעות שיחת ועידה ב  6.4.2021ביום   .1

 הממשלה בדבר שמירה על ריחוק חברתי. 

 : בישיבה השתתפו .2

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

 טביב, סולי כרמי, אורי שובל 

  :  ישראל בן דור חברי ועדת הביקורת .ב

 חבר ועדת בקורת: עוזי זימן  רפי לוי :  חבר הוועד :נעדרו מהישיבה
 

 :הנושאים אשר הועלו ונדונו בישיבה

 מקלט תבורהקצאת הסכם  .2.1

טיוטת הסכם הקצאה הועברה לעיון חברי הוועד. היו הערות לאורלי וליגאל, בין היתר, אך לא רק,  לענין  

 לשאת בתשלום או אחריות.   ךיצטר  זהתשלומי מיסים, ומתן זכות שימוש ליד לבנים בחלק מהמקלט, מבלי ש

 החלטה:

 העירייה על ידי אורלי ויגאל.  שהערות להסכם יועברו במסודר ליועמ" .1

 רק לאחר מיצוי והגעה לחוזה מוסכם, ייחתם ההסכם.  .2

 כל הנוכחיםבעד: 

 נגד: אין נמנעים: אין. 

גובשה על ידי ועדת  אילנה הציגה את התוכנית לאירועי שנות השלושים בישוב, אשר    - רעות בת שלושים .2.3

תרבות וצוות מורחב שכלל מתנדבים מהיישוב. לכל מרכיב בתוכנית הוצגו שתי הצעות מחיר. התוכנית  

כוללת אירועים במימון העמותה, ואירועים בשיתוף הקהילה, תוך כוונה להתחיל בחודש מאי בארוע  

 אוקטובר. -בחודש ספטמבר לסייםניווט קהילתי, ו

 .  ת התוכנית המגוונתכל חברי הוועד שיבחו א

 אפי מוכן לתת אישור קונסטרוקטור לבמה. 

 +מע"מ. 8,300הניווט הקהילתי יעלה  -אבנר

תוכנית יפה. חסרה מעורבות תושבים. מציע להקפיד על קבלת שלוש הצעות מחיר לצורך שמירה    -יגאל

 על מנהל תקין 

, על אף השמירה  ההופעה של עידן חביב( מוטרד מעלויות גבוהות של שני ארועים שהוצגו )למשל    -אורי

 .  של אומן על מסגרת תקציב.  לדבריו בסכומים גבוהים צריכים להקבע קריטריונים לבחירה

ארבע הצעות מחיר של אומנים שונים, ואחר כך  -של עידן חביב, מציע להביא שלוש  הופעהעניין הב  -דני

 להעמיד להחלטה של הוועד. 

 חגיגית כפי שהיה בשנת העשרים.  תרמציע להוציא חוב -יוסי חזאי 

 . יבוצעו בשם ומטעם עמותת נאות רעותאירועים  מבקש שכל הפרסומים ל -ישראל
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 החלטה: 

הוועד המנהל מאשר באופן עקרוני את התוכנית, בכפוף לעוד בדיקה דקדקנית של הארועים הגדולים   .1

 אשר תעשה על ידי דני יחד עם וועדת תרבות. 

הניווט הקהילתי. אבנר ידאג להעביר את ההסכם עם המפעיל לחתימת  הוועד מאשר את עריכת   .2

 מורשי חתימה מטעם הוועד. 

 בעד: כל הנוכחים

 נגד: אין נמנעים: אין 

 בנפרד.על המועד הבא תמסר הודעה  -באה המועד הישיבה  .3

  

 אורלי גלר, מזכירת  וועד  העמותה                                                                                                       

 

 

 

 

 


