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  2018 יוני ב 10                                                                                                   

                                                                                                
 "רעות –נאות "  חברי עמותת 

 
 , שלום רב

 
   14/6/18 "רעות - נאות"אסיפה הכללית של עמותת קראת הל עדכונים דון: הנ
 

בהמשך להוראת הזימון שהופצה אליכם להלן עדכונים על מסגרות התקציב והנושאים הנוספים שיועלו 

 להצבעה במסגרת האספה ע"י הוועד המנהל / חברי עמותה שהגישו בקשות להעלות נושא בצרוף חתימות : 

 

 ליתקציב תפעו

 ₪ . 60,000  -                 קשרי קהילה              .א

 ₪ .  20,000  -                             רו"ח             .ב

 ₪ . 20,000  -                              יועמ"ש         .ג

 ₪ . 8,000  - נושאי משרה                   ביטוח   .ד

 ₪ . 32,000 -        אינטרנטואתר כללית אספה  .ה

 ₪ . 15,000 -                              בלתי מתוכנן  .ו

 ₪  155,000                         : סה"כ תקציב תפעולי

 

 

 תקציב משימתי 

 ( .2+  1)הערות ₪  100,000  -תמיכה בפעילות בקהילה                 .א

 .( 3)הערה ₪   60,000 -מימוש זכויות הרישום במקרקעין    .ב

 ₪ . 110,000 -אירועי תרבות                                .ג

 ₪ . 50,000 -תביעת מבני ציבור                          .ד

 ( . 3)הערה ₪   86,530 - פול בנושא היטל השבחה           טי .ה

 ( .3)הערה ₪  20,000 -שטחי שרות רעות ב'                       .ו

  ₪  426,530                  :      סה"כ תקציב משימתי

 לשינוי הנדרש בתקנון .מותנה באישור רשם העמותות התקציב לסעיף זה :  1הערה 

 שלא נוצל . 2017מהסכום העברה מתקציב ₪  60,000:  2הערה 

 . 2019/  2018תוקף לתקציב ה, נדרש להאריך  יתרת תקציב שטרם נוצלה משנים קודמות :  3הערה 
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 :פים שיועלו להצבעה נושאים נוס

 .6/4/2017מנוסח הצעת התקנון שאושר באספה הכללית   3.8וביטול סעיף   3.6אישור השינוי בסעיף  .א

מתוך תקציב התמיכה בפעילויות לתמיכה בפעילות בבי"ס עמית )₪  50,000בסך הקצאת תקציב  .ב

 .יב זהה שקל כנגד שקל( צמותנה באישור התקנון ובהשתתפות העיריה בתק

לטיפול משפטי ככל ₪  75,000ל בסוגיות בניה והריסה ברעות , והקצאת מסגרת תקציב של עד טיפו .ג

 יוצג ע"י חבר העמותה אפי מלר . –שיידרש 

אישור  הצוות המקצועי אשר ייצג את העמותה בביהמ"ש בתביעת פיצויי ההפקעה כנגד ועדת התכנון  .ד

 והבניה מודיעין מכבים רעות .

 

 

 
 מצפים להשתתפותכם.                                                                             

 
  "נאות רעות"וועד עמותת                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


