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 25.09.2010       חברי עמותת נאות רעות: לכבוד

 של עמותת נאות רעות מיוחדתהזמנה לאסיפה : הנדון

 !שלום , לחברים
 

אשר תתקיים בפארק המים , מיוחדתאנו מתכבדים להזמינכם בהתאם לתקנון העמותה לאסיפה  .1
 20% בשעה שנקבעה במידה ולא יהיו נוכחים .21:00בשעה  1/11/2010שני ברעות ביום 

 .21:30האסיפה תתחיל בשעה  ,מבעלי זכות ההצבעה

 :להלן סדר היום לאסיפה .2

 ר לאסיפה"בחירת יו. 

 עמותהה לשח "רו מינויאישור האסיפה ל. 

 אישור האסיפה לבחירת יועץ משפטי קבוע לעמותה. 

 בנושא( חדש סעיף) 8.12 סעיף הוספת ידי על העמותה תקנון לתיקון הצעה אישור 
 .הצבעה פתק ידי על להצביע אפשרות

  בהתאם להחלטת האסיפהלעמותה עדכון בדבר הצטרפות חברים חדשים. 

  תקציבהעדכון אישור. 

ובוטלו באסיפה האחרונה , הצבעה מחודשת על סעיפים שאושרו בעבר .א
סעיפים שלא היו צריכים לעלות להצבעה . )למרות שביצועם כבר החל

 (.כאמור החל הקודמת מאחר וכבר אושרו באסיפה הכללית וביצועם

עדכון מספר סעיפי תקציב שיאפשרו פעילות של העמותה עד האסיפה  .ב
 . 2011הכללית בקיץ 

 דף זה וגם באתר האינטרנט של לש ו השנימובא לאישור מפורט מעברהנוסח הצעת התקציב  .3
למצוא באתר האינטרנט מידע נוסף על  ניתן .http://www.neotreut.org.ilבכתובת  עמותהה

 .פעילות העמותה

חבר עמותה המעוניין להעלות נושא נוסף על סדר היום רשאי לעשות כן בתנאי שהעביר הודעה  .4
חברים תמכו  30לפחות ימים לפחות לפני מועד האסיפה ובתנאי ש 10ועד המנהל ובכתב ל

  .בהוספת הנושא לסדר היום

 

 , בברכה

 ר הועד המנהל של עמותת נאות רעותמזכי, ניסים יוגב

 

http://www.neotreut.org.il/
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 3122עד קיץ העמותה הצעה לעדכון תקציב 

 לא לדיון -תקציב מאושר 
  פירוט  תקציב מאושר  נושא    

     הוצאות שוטפות  

  ח"הנה 19,500  ח"רו 1

  2010השלמה  9,000  ביטוח חברי הועד 2

 אסיפות , דואר, טאינטרנ 20,000 קשר עם התושבים 3

     תשתיות בישוב  

   50,000  פיתוח רעות 4

     בטחון בישוב  

 קהילתי שיטור, מצלמות 100,000  מניעת פשיעה 5

     תמיכה בקהילה  

 'רעות בבזכויות בנייה  250,000 מימון תביעה משפטית נגד מנהל מקרקעי ישראל 6

    448,500  כ"סה  

    

סעיפים שאושרו בעבר ובוטלו באסיפה האחרונה למרות 
 הסתיים/שביצועם החל

 

  פירוט תקציב   נושא  

     תשתיות בישוב  

 בוצע -מיגון ואקוסטיקה  40,000 תימני ה בית הכנסתשיפוץ  1

     תכניות חינוך ונוער  

 בוצע -קצועי תקצוב מדריך נוער מ 12,000 2010הפעלת מועדון הנוער בחודשי קיץ  2

 בביצוע -תקצוב לליגת העל של התיכונים  11,000 ס מור"תמיכה בנבחרת הכדורסל בי 3

 בוצע -בניית חדר הדרכה ותוכניות הדרכה  40,000 תמיכה בשבט אופק של הצופים 4

 בביצוע -תכנית המשך שנה שנייה  35,000 ס עמית"תכנית חינוך אישי בי 5

    138,000  כ"סה  

 3122תוספת תקציב נדרשת לפעילות של העמותה עד יוני     
  פירוט תקציב   נושא   

     תמיכה בקהילה  

 חגי תשרי באולם הספורטלשימוש ב 40,000 בניית ארון קודש  6

 נושאים שונים שייעלו במהלך השנה הקרובה 50,000 סל לתמיכה בקהילה 7

     תכניות חינוך ונוער  

 הורים, עירייה, מותנה בהשתתפות מכבים 50,000 ס מור"בביחינוך אישי  8

 נושאים שונים שייעלו במהלך השנה הקרובה 50,000 סל לנושאי חינוך ונוער 9

     הוצאות שוטפות  

  יועץ משפטי קבוע לעמותה 30,000 ייעוץ משפטי 10

  20,000 הוצאות שוטפות שונות 11

    240,000  כ"סה  

    826,500 תקציב  כ"סה      
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 הצעה לתיקון תקנון העמותה בנושא אפשרויות ההצבעה באסיפה הכללית

 

 .הנושא עלה באסיפה הכללית האחרונה .א

י היועץ המשפטי של רשם "אושר עקרונית ע עי הועד והנוסח המוצ"נבחן עהנושא  .ב
 .העמותות

 -8.12 סעיף הוספת -התקנון לעדכון המוצע הנוסח להלן .ג

 להתבצע ולהיכ כללית באסיפה הצבעה לעיל 8.9 בסעיף לאמור בנוסף"

כתב הצבעה חתום על ידי חבר העמותה ובו פירוט  באמצעות גם

את כתב . תאריך האסיפה ועמדת החבר בנושאים שעל סדר היום

בטרם כינוס האסיפה , ימים 5עד , ההצבעה יעביר החבר לוועד המנהל

לרבות , דבר וענייןהצבעה באמצעות כתב הצבעה תחשב לכל . הכללית

למעט לפי , כהצבעה באסיפה הכללית, בנוגע להצבעות בעניין תקציב

מאזן אישור ) 36, (מטרות ושם העמותה, שינוי תקנון) 11סעיפים 

 ".לחוק העמותות( פירוק מרצון או מינוי מפרק( )א)43 -ו( ח כספי"דוו

 


