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 וחברי וועדת הביקורת ת נאות רעותחברי וועד עמותאל 

 

  /84/388יום מ  - 41' מס  העמותה ועדוישיבת  סיכום :הנדון

 .במשרדי העמותה ברחוב תבורעד העמותה וו התקיימה ישיבת /102 מרץב /1 -ה 'דביום  .2

 :בישיבה השתתפו .1

, בני כהן,  אילנה שפרינג, אורלי גלר ,ארנון כרם, אודי טימר ,יוסי בר, דני ארדיטי :  חברי הועד .א

 .מ"והח שמוליק הרפז

 . ויוסי נוי  דור –ישראל בן :  ועדת הביקורת יחבר .ב

 :רו מהישיבהנעד .3

 .אבנר הלחמיו ברושיעקב   ,אריה ממן  – הוועדחברי 

 :להלן נושאים שעלו בישיבה והסיכום לגביהם .4

  ת את המשמעויות התקציביותוהכולל, ותוועדל 8102פעילות /וכנית עבודההמשך הצגת ת .א

. (בני כהןו אורלי גלר, אבנר הלחמי –וחברים בה , לנהאיבראשות ) – תרבותע לוועדת "ת (2

 :/102עבודה של וועדת תרבות לשנת הצגת תוכנית ( א

   אילנה הבטיחה כי  .תוכנית עבודה שנתית של וועדה זוגם הפעם לא הוצגה לצערנו 

 . לישיבה הבאה תוצג תוכנית שנתית 

  -  פורים מסיבת( ב

. אילנה עדכנה אודות מסיבת הפורים שנערכה בשיתוף עם וועד הרובע ועמותת מכבים

הובלנו על ידי נציגת וועד , אנו כעמותה, כי, מדיווח זההרושם המרכזי שהתקבל 

וועד , ולפיכך .השפעתנו על אופי האירוע ודרך ניהולו8  ולא הטבענו את רצוננו , הרובע

 ,כמו כן .הפורים העמותה לא ימשיך לקיים אירועים במתכונת ובאופן בו נערכה  מסיבת

י ועדת הביקורת אודות ההכנסות וההוצאות "בהמשך להערות שהוצגו ע

מה הסכום הכספי העומד לזכותנו , כמה כרטיסים נמכרו) בהפקת המסיבה הכספיות 

סכום , המארגנים כנגד חשבוניות י"ע  שהוצאו הפרוט של ההוצאות , בעירייה

ות השתתפ בשלב זה לא מאושרת ,(ההשתתפות של עמותת מכבים באירוע

י המעצב הגרפי שלכאורה נתן "ע שהוצגה ₪  0,000ס "בגין החשבונית ע  העמותה

 .לאירוע" ובר שרותי עיצוב"

  בני כהן ואריה, ישראל בן דור, בהוחברים , בראשות אורלי גלר)  – ע לוועדת תמיכות"ת(   1

 ./102לתמיכות בשנת ₪ אלף  50המליצה להקצות סכום של עד  וועדת התמיכות( ממן

, עד לדיון הבא .₪אלף  200 עלתה הצעה להגדיל סכום זה ל, קרב חלק מחברי הוועדב

אורלי ביחד עם חברי העבודה יגבשו תוכנית מפורטת לגבי היקף התקציב שיוקצה 

 ".תמיכה בפעילויות בקהילה לטובת חברי העמותה "במסגרת תקציב 



 .ת לשימור ומעקב אחר מסמכי וועד העמותהוגיבוש פתרונ .ב

 .הנושא יוצג בישיבה הבאה, מהישיבה אבנר הלחמיל ש  והיעדרותבשל 

 .בית ספר טכנולוגי ברעות .ג

וש ביגאת סטאטוס , יציג בישיבה הבאהאריה , מהישיבה אריה ממן בשל היעדרותו של

אופן וצורת הסיוע )להנהגת ההורים  מתבקשת לסייעעל מהות הסיוע שהעמותה ההמלצות 

 (. והיקפו

 .של העמותה אסיפה כללית הערכות לקראת קיום .ד

 .עד לקיום האסיפהיערך להכנתם המשימות שיש להסטאטוס להלן           

 .כיום קיום האסיפה הכללית 2480את המועד ,  למול הנהלת פארק המיםתאם , בני כהן  (2

את , הציגו לחברי הוועד, מר אמנון חדד –ורואה חשבון העמותה, שמוליק -גזבר העמותה   (1

ובכללן את , חברי הוועד התייחסו והעירו מספר הערות. 1022חות הכספיים לשנת  "הדו

לתביעת כגיבוי תקציבי , ח"אש 400ס "ח הכספי יכלול הקצאה כספית ע"ההערה שהדו

ים חות מתוקנ"שמע רשם והבטיח לשלוח דו, רואה החשבון. העמותה במבנים הציבוריים

 . והגזבר יפיצם במייל לחברי הוועד, לגזבר העמותה 1084עד ל 

ועד יוצג לחברי והביקורת סיכום וועדת  ח"דו שטיוטתעדכן , ישראל  - ר וועדת ביקורת"יו (3

  .ישיבה הבאהלהתייחסות ב

חברי  .אסיפהב יוצגואשר  1022לות הוועד בשנת ועיקרי פע  את הציג, דני –ר הוועד "יו (4

  . 1084לדני עד ל  ,בהקשר לכך הוועד מתבקשים לשלוח הערותיהם והתייחסותם

בשנת שיכללו בתוכנית העבודה של הוועד  הנושאים העיקרייםהציג את  , דני –ר הוועד "יו (5

חברי הוועד מתבקשים לשלוח הערותיהם והתייחסותם .  אשר יוצגו באסיפהו , /102

 .  1084לדני עד ל , בהקשר לכך

ת לגבי זימון וכן באחריו. בישיבה הבאה נדון בסטאטוס התקדמות המשימות שלעיל (0

 .האסיפה והכנת המצגת

   - 'זכויות המקרקעין רעות ב .ה

שלח ) את בקשתו ת הוועדציג בישיבלה, דני, ר וועד העמותה"ביקש מיו, אליעד שרגא ד"עו (2

לנו לתביעת חלק לצרף את העמותה ש, (שהופץ בין חברי הוועד, מכתב מפורט לבקשתו

ששילמו התושבים לרשות מקרקעי ( לדעתו) תשלומים עודפיםלהחזרת ', מתושבי רעות ב

 לבטלבשנה האחרונה  י"וזאת לאור החלטת רמ, כמס שבח על שטחי השרות  ,ישראל

 . מיום ההחלטה ואילך תשלומים אלו

ועלה תא ל ,ד שרגא"בקשתו של עוהוחלט ש, בהתייעצות של דני עם חלק מחברי הוועד (1

שעוסקת , וועדת המבנים הציבורייםבועבר לטיפול תאלא , לדיון בפורום הוועד (בשלב זה)

פטית לסוגיות שונות בעיניים זכויות הבניה של תושבי כיום בנושא  זה ונמצאת בבחינה מש

 .'רעות ב

 

 



 

   -8102וועד עמותת נאות רעות בתחום התרבות והקהילה לשנת  הצעה לשיפור פעילות .ו

הדן בהצעה , מסמך שהעביר אודי לחברי הוועדהשיחה לגבי התקיימה , לבקשתו של אודי

במהלך השיחה נשמעו .רעיונית לשיפור  פעילות וועד העמותה בתחומי קשרי קהילה ותרבות

שהביאו לתובנה שהנושא לא מגובש , ודעות מגוונות, שונות לנושא התייחסויותמחברי הוועד 

תוכנית הפעולה שעל הוועד 8ת למיקוד וגיבוש הנושא תוך הצגת דרךונדרשת עבודה נוספ, דיו

 . לעשות  על מנת לקדם נושא זה

החברים בני , (כרם יוסי בר וארנון, אודי טימר )צורפו לוועדת קשרי קהילה , לצורך משימה זו

הנושא ואופן 8רי קהילה  בגיבוש  ומיקוד הרעיוןאשר יסייעו  לוועדת קש, כהן וחיים שטרית

 .הרעיון המלא יוצג לחברי הוועד בישיבה הבאה .ימושומ

 במקלט תבור 10:30בשעה  /15848102י  רביעהינו ביום ( 25מספר )מועד הישיבה הבאה  .5

מ עד "מתבקשים להעבירם לח, במידה וחברי הוועד רוצים להעלות נושאים לדיון בישיבה הבא .0

 . /2/8482 לתאריך

 

 

 

 בברכה

 טריתש       חיים                                                                                                    

 תההעמו  וועד מזכיר                                                                                                 
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