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 אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת

 

 21.4.2020מיום  07סיכום ישיבת ועד העמותה  מס' הנדון: 

לאור הנחיות   ZOOM-התקיימה ישיבת ועד עמותה. הישיבה התקיימה באמצעות שיחת ועידה ב   21.4.2020ביום   .1

 הממשלה בדבר שמירה על ריחוק חברתי.

 :בישיבה השתתפו .2

אורלי גלר,  יגאל טביב, בני כהן, אורי שובל, רפי לוי, אילנה שפרינג, יוסי חזאי, : דני ארדיטי ,  חברי הוועד .א

 סולי כרמי, אבנר הלחמי.

   :  ישראל בן דורחברי ועדת הביקורת .ב

 זימןעוזי  חבר ועדת בקורת:גדי אשל, אפי מלר.  : חברי הוועד :נעדרו מהישיבה .ג

 :הנושאים אשר הועלו ונדונו בישיבה .3

  2019מאזן  .3.1

טעויות. הוחזר לרו"ח לצורך טיוטת מאזן בוחן התקבלה היום. קיימות מספר  -גזבר העמותה בני כהן

ש"ח הועבר  400,000ש"ח. מביא לידיעתכם שסך  1,845,156תיקונים. יתרת הכספים  עומדת היום ע"ס 

 מייעוד תביעה נגד העיריה בעניין מבנים ציבוריים לשוטף.

 שואל מה מצב ההשקעות/מניות של העמותה נוכח משבר הקורונה וקריסת הבורסות. -אורי

 ש"ח(. מציע לערוך מכרז. 15,765טוען ששכ"ט של רו"ח גבוה מדי ) -סולי

העניין נבדק בוועד הקודם על ידי שמוליק הרפז,  -שכ"ט רו"חההשקעות הן בני"ע סולידיים. לעניין  -בני

 ונמצא ששכ"ט הולם. בכל מקרה אין מניעה לבצע בדיקה חוזרת.

יש להמשיך לפעול מול רו"ח על מנת שיסיים את המאזן והדו"ח הכספי, ולהציגו בפני הוועד לאישור  -יוסי

 טרם הצגתו לאסיפה הכללית.

 אסיפה כללית .3.2

 לקיים אסיפה כללית במגבלות הקיימות של תקנות החירום בעניין הקורונה. הוועד דן ביכולת

 קיימת חובה בתקנון לקיום האסיפה לצורך אישור המאזן והדוחות הכספיים ומינוי בעלי תפקידים. -יוסי

מציע לפנות לרשם העמותות ולקבל ממנו תשובות לעניין קיום אסיפות כלליות ו/או מיוחדות בעת זו,  -יגאל

שור מאזן ודו"ח כספי.  סבור שבמקרים דחופים על הוועד להפעיל שיקול דעת, לקבל החלטות ולא להמתין אי

 לכינוס האסיפה הכללית.

 באחריות ישראל לפנות לרשם העמותות ולהעביר תשובות לעניין זה עד מועד הישיבה הבאה.

 שנה לרעות 30חגיגות  .3.3

ליישוב. מדובר בארוע משמעותי. חשוב להתחיל להערך תקציבית מוקדם שנה  30נציין  2021בשנת -ישראל 

 ככל האפשר.

 להוציא קול קורא לתושבי הישוב ולבקש הצעות/רעיונות. באחריות ועדת קשרי קהילה

 פעילות תרבות בתקופת קורונה .3.4

 בתקופה הקרובה, גם לא בקיץ. תרבות לא נראה שניתן יהיה לקיים ארועי
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מפאת שפע ההיצע שקיים היום ברשת, להרצאות ואירועים בזום, אשר נידחו הועלו מספר רעיונות 
 וסבירות להעדר עניין למרבית התושבים בהשתתפות בארועים במסגרת מדיה זו.

 ערב יום הזכרון .3.5

 בשל תקנות הקורונה, לא יתקיימו ארועים בישוב לציון יום הזכרון ויום העצמאות.

כל התושבים לצאת מחוץ לבתים , להדליק נר נשמה, להניף דגל מציע שבערב יום הזכרון נקרא ל -אורי

 ולעמוד יחדיו בצפירה.

 ההצעה התקבלה. אבנר אחראי לשלוח דיוור לחברי העמותה ולפרסם באתר העמותה ובמדיה החברתית.

 כפוף לסיוםהכנת דו"חות כספיים ע"י רו"ח.על המועד הבא תמסר הודעה נפרדת ב -הבאהמועד הישיבה  .4

לקראת האסיפה  2020-21הצעה לתקציב ו 2019סיכום פעילות לקראת הישיבה הבאה על כל ועדה להציג  .5

הכללית. מבקשת להקפיד לשלוח הצעה בדוא"ל לחברי הוועד שלושה ימים לפני מועד הישיבה על מנת לתת 

 לחברים אפשרות לבחון אותן ולאפשר דיון רציני וענייני.

  

 אורלי גלר, מזכירת  וועד  העמותה                                                                                                      

 


