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 22.96.2909                    חברי עמותת נאות רעות: לכבוד

 הזמנה לאסיפה כללית של עמותת נאות רעותל עדכון: הנדון

 

-חלק לא מבוטל מ. תקלה שמקורה לא ברור בחלוקת ההזמנות לאסיפה הכללית ארעהלצערנו  .0
 . המעטפות שהועברו לסוכנות הדואר לא הגיע אל חברי העמותה 0699

לאפשר לכל חברי העמותה להיות נוכחים באסיפה הכללית ולמען מנהל תקין אנחנו על מנת  .2
 .לדחות את מועד האסיפהנאלצים 

אשר תתקיים , שנתית לאסיפה כללית, בהתאם לתקנון העמותה, אנו מתכבדים להזמינכם .3
במידה ולא יהיו נוכחים  .21:00בשעה  12/07/2010 תאריךביום שני בפארק המים ברעות 

 .20:39בשעה שנקבעה האסיפה תתחיל בשעה  בעלי זכות ההצבעהמ 29%

 :להלן סדר היום לאסיפה .4

 ר לאסיפה"בחירת יו. 

  בשנה שחלפהדווח הועד המנהל על הפעילות. 

 י האסיפה"ח ע"אישור הדווח "התייחסות ועדת ביקורת לדו, ח"רוי "כספי עח "הצגת דו. 

 ח"אישור החלפת משרד רו. 

 י האסיפה"אישור התקנון עו ההצגת עדכון תקנון העמות. 

  (.מצידו השני של העמודהצעת התקציב ) 2909-2900לשנים  ןתקציב מעודכהצגת 

 התייחסות התושבים. 

  התקציבאישור להצבעה. 

גם באתר  נמצאת זו (בגב ההזמנה) להזמנה פתומצורלאישור  תמובאההצעת התקציב  .5
 .http://www.neotreut.org.ilבכתובת  עמותהה האינטרנט של

חבר עמותה המעוניין להעלות נושא נוסף על סדר היום רשאי לעשות כן בתנאי שהעביר הודעה  .6
חברים תמכו בהוספת  39 -ימים לפחות לפני מועד האסיפה ובתנאי ש 09ועד המנהל ובכתב ל

  .הנושא לסדר היום

 , בברכה

 מזכיר הועד המנהל של עמותת נאות רעות, ניסים יוגב

 

http://www.neotreut.org.il/
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 2010-2009הצעה לעדכון תקציב העמותה לשנים 

 

תקציב  נושא 
 מאושר

תקציב  
 מעודכן 

 פירוט

 י החלטת הוועד המנהל"עפ 500000 50,000 פיתוח ביישוב 1

השתתפות במיגון ואקוסטיקה  40,000 40,000 תמיכה בבית הכנסת התימני 2
 כנסתשל בית ה

י "עפתמיכה בנושאים שונים  200,000 150,000 סיוע לקהילה 3
הפעלת . החלטת הוועד המנהל

 .תכנית חינוך אישי במור

  19,500 19,500 רואה חשבון והנהלת חשבונות 4

 השלמה לכיסוי הפוליסה  9,000 4,500 ביטוח נושאי משרה 5

. ת ושונותאגרו0 אינטרנט0 דואר 20,000 9,000 הוצאות שוטפות 6
חיזוק הקשר עם חברי העמותה  

 .ושקיפות פעילות הועד

קירוי מגרש כדורסל והקמת  7
 מתקני כושר במרכז המסחרי

. על פי תוצאות משאל החברים 500,000 -
 . סדר עדיפות על פי הרשום

פשיעה מניעת החיזוק טיפול ב 8
 ברעות

 השתתפות העמותה עם 100,000 100,000
 ותהרשות בהגברת פעיל

לנוכח העלייה  0מניעה והרתעה 
  בתופעות הפשיעה בישוב

או  הרחבת תשתיות המועדון 300,000 100,000 ותשתיות חינוך מועדון הנוער 9
השתתפות העמותה בהקמת 

 מועדון נוער במיקום אחר
המשך תמיכה 0 במרכז רעות

ותשתיות  בצוות המדריכים
  חינוך נוספות

תביעה משפטית בנושא  10
 'בניה רעות ב היתריי

 י העמותה"הובלת הנושא ע 250,000 -

   1,488,500 473,000 כ"סה 


