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 אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת

 12.2.2020מיום  06סיכום ישיבת ועד העמותה  מס' הנדון: 

 התקיימה ישיבת ועד העמותה במשרדי העמותה ברחוב תבור. 12.2.2020ביום  .1

 :בישיבה השתתפו .2

 לוי, אילנה שפרינג, רפי ,  יגאל טביב, בני כהן, אורי שובלראורלי גל: דני ארדיטי ,  חברי הוועד .א

   עוזי זימן:  חברי ועדת הביקורת .ב

חבר ועדת . אפי מלר, יוסי חזאי, סולי כרמי, אבנר הלחמיגדי אשל,  : חברי הוועד :נעדרו מהישיבה .ג

 ישראל בן דור בקורת:

 :הנושאים אשר הועלו ונדונו בישיבה .3

למנות חבר חדש ויו"ר.  בעקבות הודעת יוסי חזאי על פרישתו מהועדה יש צורך -ועדת היטל השבחה .1.1

 הוחלט לדחות את ההצבעה לישיבה הבאה.

עמותה  הקרן ע"ש לש"ח  5,000יגאל עדכן כי הועדה סיכמה את תפקידה לשנה זו. אושר  -ועדת תמיכות .1.2

חסויות של המבקשים, אך לא היו כל התייחסויות. בקשתה י. כמו כן ניתנה ארכה להתיצביקה זימן הי"ד

 .בקשתהלא הגישה תה ע"ש נדב עזרא ירדה מהפרק לאחר שנציגת העמותה המיוחדת לארכה של העמו

אילנה ביקשה לדעת מדוע לא אושרו בקשות התמיכות ובקשת מד"א ולדון בעניין מחדש. בקשתה נדחתה. 

עדרות חבר ועד ילא ניתן לשוב ולדון בעניינים שנדונו והוחלטו ברוב קולות בישיבות קודמות, רק בשל ה

 מהדיון.

ש"ח. כל גוף  100,000 בעלות עדה נפגשו ואישרו את התוכניתואילנה עדכנה כי חברי הו -ועדת תרבותעדכון  .1.1

עדה חצי שעה לפני הדיון, הוחלט ויממן ארוע מתחילתו עד סופו. מאחר והתוכנית נשלחה אל חברי הו

 לדחות את הדיון בתוכנית ואישורה לישיבה הבאה.

עדכנה בדבר הפגישה נערכה עם יועצים משפטיים של רמ"י. דרישת  -אורלי -תביעת רעות ב' מול רמ"י .1.3

עמדתם נתמכת על ידי מחלקת בגצ"ים. לעניין  י רמ"ינדחתה על הסף. לדבר 1539התושבים בעניין החלטה 

שטחי השירות, הוצגו בפני יועמ"ש רמ"י מסמכים נוספים, התומכים בעמדת התושבים. רמ"י הודיעו 

בעקבות הפגישה נשלחו שני מכתבים נוספים על ידי עו"ד אליעד שרגא מטעם שיבדקו שנית את עמדתם. 

 התושבים. טרם התקבלה תשובת רמ"י.

הועלתה הצעה לקבוע השנה שתי אסיפות כלליות. הראשונה בחודש אפריל לצורך  -אסיפה כללית ותקציב .1.5

. באחריות בני 2021, השניה בחודש ספטמבר לצורך אישור דוחו"ת כספיים ותקציב 2020אישור תקציב 

 לתאם מועדים לאסיפה עם פארק המים ולהביאם לידיעת מזכיר הוועד לצורך פרסומם לחברי הוועד.

 .1.5בהתאם לאמור בסעיף  מבוטל. על המועד הבא תמסר הודעה נפרדת 1.1.20מועד הישיבה שנקבע ליום  .4

לית. מבקשת להקפיד לשלוח לקראת הישיבה הבאה על כל ועדה להציג הצעה לתקציב לקראת האסיפה הכל .5

 ועד שלושה ימים לפני מועד הישיבה על מנת לתת לחברים אפשרות לבחון אותןוהצעה בדוא"ל לחברי ה

 .ולאפשר דיון רציני וענייני
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 מזכירת  וועד  העמותה, אורלי גלר                                                                                                      


