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 עדת הביקורתעד עמותת נאות רעות וחברי וואל חברי 

 

 2.9.19מיום   - 03עד העמותה  מס' סיכום ישיבת והנדון: 

 עד העמותה במשרדי העמותה ברחוב תבור.התקיימה ישיבת ו 2.9.19ביום  .1

 :בישיבה השתתפו .2

 אבנר הלחמי, אפי מלר.  ,יגאל טביב, יוסי חזאי,   אילנה שפרינגאורלי גלר, : דני ארדיטי ,  עדוחברי הו .א

 :  ישראל בן דור חברי ועדת הביקורת .ב

 , אורי שובל, סולי כרמי, לוי רפי.גדי אשלבני כהן,  : חברי הוועד :נעדרו מהישיבה .ג

 

 :בישיבה ונדונו הנושאים אשר הועלו .3

. באחריות אבנר להעלות פרסום של האירוע באתר האינטרנט 26.9.19קבוע ליום   -אירוע "עושים שכונה" .3.1

 השתתפות העמותה ברכישתשל העמותה. ישראל בן דור ואפי מלר יהיו אנשי הקשר עם אייל ישפה לצורך 

 לאירוע. בקבוקי יין, דבש ותפוחי עץ

. יגאל טביב הוצע התפקידפרישה מעד הודעתו של רפי לוי על והובאה לידיעת חברי הו -יו"ר ועדת תמיכות .3.2

ולפרסם קול  עדהוהו. באחריות יגאל לכנס בדחיפות את לתפקיד יו"ר ועדת תמיכותנבחר ונבחר פה אחד 

 קורא.

שעות )הישיבה שנקבעה לתחילת חודש יולי(.   24-בהתראה של פחות מביטול ישיבת ועד  יגאל טביב מחה על   .3.3

ציין כי כל חבר ועד שהתנדב לתפקיד, חייב להראות רצינות והשתתפות בישיבות ולכל הפחות לעדכן האם 

 תקנון המצוי  לעניין זה. בבכוונתו להשתתף בישיבות. הציע לבדוק האם קיימת התייחסות 

 תוצג דרך לטיפול בחברי ועד שאינם נוכחים בישיבות באופן קבוע.בה עד הקרוולפגישת הו -הצעת דני

 עבור ארוע יום ש"ח 25,000 בדבר השתתפות העמותה בתשלום סך 17.7.19החלטה מיום  -ועדת תרבות .3.4

דני עדכן כי עמותת מכבים טרם המציאה חשבוניות להוכחת ההוצאה, בנוסף עדכן כי   -העצמאות במכבים

 ש"ח.  31,000, לפיכך קיימת יתרה של 2019ר תוקצב בתוכנית תרבות הוחלט לבטל ארוע אש

, לחילופין 2019בדוחות  2018דני יבדוק האם ניתן מבחינה חשבונאית להשתמש בחשבוניות משנת  -החלטה

)שינוי התמהיל  2019תבחן אפשרות לבצע קיזוז של הסכום מול עמותת מכבים  מאירועים עתידיים בשנת 

 הכל בכפוף להצגת חשבוניות הארוע והוכחת תשלום. (,בתוכנית התרבות

 -עם ראש העיר ומנכ"ל העיריה, עד, דני ארדיטיועדכון פגישת יו"ר הו .3.5

רצון העמותה להקים מבנה שישמש  אתבפני ראש העיר דני העלה הפגישה התנהלה ברוח טובה וחיובית. 

אשכול גנים יקינטון וסביון ברחוב כבית תרבות. ראש העיר הציע שהעמותה תגיש בקשה להקצאה של 

 קיים  דועוהבדומה לארגון צוות. בנוסף דובר על שיפוץ המבנה על ידי שני הצדדים  שקל כנגד שקל. חבצלת 

 עד ההצעה.רוב הדוברים היו ב דיון האם כדאי לקבל את ההצעה.

אשכול גנים יקינטון וסביון ברחוב הקצאת    כדאיות  דני ישמש בראש ועדה אשר תבדוק ותשקול את    -החלטה

ועדה תגיש המלצות ו. הוכו'  תשלומי חשמל, ארנונה, מים, עלויות שיפוץ  כגון    עלויותבדיקת  בכלל זה    חבצלת  

 ורת ישראל בן דור יצטרף לסיור.חבר ועדת בק יגאל, אפי, אבנר. דני,  -ועדהובתוך שבוע. חברי ה
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הנושא הועלה במהלך הפגישה עם ראש העיר. העמותה התבקשה   -הסכם חכירת מגרשי טניס/פארק המים .3.6

. ישראל 2023  -על ידי   העיריה ופארק המים לחדש את הסכם החכירה על אף שמועד סיום הסכם החכירה ב

 מגרשי הטניס.  זכויות על ואפי מלר תארו את השתלשלות העניינים ההיסטורית בנוגע ל

 להקים ועד פעולה בשיתוף עם פארק המים אשר ידונו בנושא מול העיריה. -הצעת ישראל

מותת , אז יועברו המגרשים לע2023מגרשי הטניס שייכים על פי חוק לעמותה. יש להמתין עד    -הצעת אפי מלר

 נאות רעות, ובהמשך להשכירם בתמורה מלאה לפארק המים.

 ישראל, דני ובני יכנסו פגישה עם אריק מורה מנכ"ל פארק המים. -החלטה

עדת בקורת, לאחר שדוד כהן וישראל הציע לעוזי זימן להצטרף כחבר בו -עדת בקורתובולחבר מינוי מחליף  .3.7

 .ויובא לאישור האסיפה הכללית הקרובה המינוי אושר פה אחד -ה. החלטההודיע על פריש

 ת כספייםוש"ח בדוח 400,000שחרור הפרשה בסך  .3.8

ש"ח לטובת תביעה משפטית בעניין המבנים  400,000הצביעה האסיפה על הפרשה בסך  2014בשנת 

. לאור תוצאת ההליך המשפטי התביעה ללא צו להוצאות דחייתהוחלט על  2019הציבוריים. בחודש מאי 

 ר ועדת בקורת להצביע על ביטול ההפרשה בדוחות הכספיים.ביקש יו"

 ההצעה אושרה פה אחד . -למחוק את ההפרשה בדוחות הכספיים. החלטה -הצעה

 

 .20:00בשעה  25.11.19, 28.10.19נא רישמו לפניכם את מועדי הישיבות הבאות:  .4

 

 בברכת שנה טובה 

  

 אורלי גלר                                                                                                      

 וועד  העמותה  מזכירת 

 

                                                                                                  

                                                                                                           

                                                                                                           

 


