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 /167/71                                                                                           רעות חברי עמותת נאות
 

 
 

 41/718סיכום פרוטוקול האסיפה הכללית של עמותת נאות רעות מתאריך : הנדון
 
 

 כללי

 .בפארק המיםתת נאות רעות של עמו 1024האסיפה הכללית לשנת נערכה  1024 יוליב 8 בתאריך .1

 . ח של העמותה "ורו חברי ועדת הביקורת,  המנהל חברי הועד, חברי העמותה  211 השתתפו באסיפה  .2

 

 : סדר יום האסיפה .3

 

ההצעה  .אסיפההר "יולתפקיד , יוסי חזאימר , ר ועד העמותה"יומ הצעה לבחירת "העלה המזכיר החבתחילת האסיפה  .1.1
   . אושרה ברוב קולות

 

 .  בני כהןמר גזבר העמותה י "ע הוצג 1022 תכספי של העמותה לשנ ח"דו .1.3

 

 .ח הכספי "ועדת הביקורת המליצה לאסיפה לאשר את הדו .1.1

 

 . 1022הכספי של שנת   ח"הדוהאסיפה הכללית הצביעה ברוב קולות לאישור   .1.3

 
 

 . 10/5-10/4לשנת תפעולי הצעת התקציב ה הציג אתמר בני כהן ,  הגזבר  .1.3

 

 

אי אישור /אישור  הערות (₪)תקציב  הנושא
 אסיפה

חות כספיים "הכנת דו 20,000 רואה חשבון
 ש"והנח

 האסיפה אישרה

 האסיפה אישרה  10,000 יעוץ משפטי
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 האסיפה אישרה חברי ועד וועדת הביקורת 21,000 ביטוח נושאי מישרה

 האסיפה אישרה פרסום ותקשורת 6,000 תושביםהקשר עם 

 תרתחזוקת אשדרוג ו

 האינטרנט

 האסיפה אישרה  21,000

 האסיפה אישרה  22,000 עריכת אסיפות כלליות

 האסיפה אישרה  200,000 תמיכה בקהילה

 האסיפה אישרה  24,000 מ"שונות ובנ

 , אושר ברוב קולות   00,000/ כ"סה 

 

 

 

 

 

 

 

 .(ראה מצגת) יוסי חזאיר הועד מר "י יו"הוצג ע בשנה החולפת ח סיכום פעילות הועד "דו .1.3

 

 :ועדת הביקורתהציג את המלצות  ר"היו .1.1

 .פעילות הוועד תואמת את המטרות המוגדרות בתקנון העמותה .2            

 .ווממליצה לאסיפה  לאשר 1022המילולי לשנת  ח"את הדו ועדת הביקורת בדקה. 1      

 

 ".גיל השלישי"פרט לבה לצרכי קהילה וזון הינו מתן מענחחלק מה .ועד המנהלוהציג את החזון שגובש בר "היו .1.7

 

 .הוצגה הרפורמה ברשות מינהל מקרקעי ישראל בנוגע להעברת בעלות על הקרקע לרשות התושבים .1.9
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 עד העמותה בהעברת בעלות וטיפול ו –' הובהרה תמיכת הועד עד כה בנושא הטיפול בתביעת רעות ב

 .'ב רעותהפעולה של על הקרקע מייתרת את הפעילות של צוות 

 

 :5-10/4נושאים לתוכנית עבודה לשנים  והעלה להצבעה ר הציג לאישור האסיפה  "היו                   

1.11.  

 

 

 תוצאה סופית תוצאות ההצבעה הצעת החלטה יוזם הבקשה

רפורמה ברשות מקרקעי  ועד העמותה
הקצאת תקציב  של  -ישראל

 ₪  50,000/עד 

 

 
 אושר ברוב קולות 

 אושרהההצעה 

נמשכה לאור ההצעה  לא נערכה  הצבעה  ע רעות"שינוי תב העמותהועד 
 .הערות חברי האסיפה

 00,000הקצאת תקציב של  ועד העמותה
לסקר חברים בנושא חיי  ח"ש

 חברה וקהילה

 ההצעה אושרה אושר ברוב קולות 

רועים לטובת הקהילה יקיום א ועד העמותה
₪  10,000/בתקציב של –

 .בשנה

 אושרהההצעה  אושר ברוב קולות

 
   

 

 :'דיווח הועדה בנושא ההתנהלות בסוגיית רעות בהציג את  ישראל בן דורר ועדת הביקורת מר "יו .1.11

 

 

 בציר הזמן ' סוגיית רעות ב      

 .טיפול יזום  של  הוועד המנהל - 1020עד  •

   ד גלוסקא"שכירת עו, תקציב " צביעת" – 2102001020 •

 " .ממוביל לתומך"שינוי מעמד  – 160601022 •

 .ד נבחר"נאמן ועו:החלטת אספה כללית – 160/01022 •

 . למול צוות הפעולה" הסכם הבנות"  – 100/01022 •

 .כתב הוראות בלתי חוזר לנאמן – 2002201022 •

 .ד חגי שבתאי"חתימת הסכם עו – 20601021 •
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 .ד חגי שבתאי"טיוטת חוות דעת עו –210101022 •

 .ד חגי שבתאי"חוות דעת סופית עו – 10/01022 •

 .וועד מנהל –מפגש צוות הפעולה  1402201022 •

 .פה כללית יאס – 2602101022 •

 .ד  מלכה אנגלסמן"טיוטת עו – 120201024 •

 [ .2]וועד מנהל   -מפגש צוות הפעולה   – 40201024 •

 [.1]וועד מנהל   –מפגש צוות הפעולה  – 200601024  •

 

 

 :כדלקמן' סוגיית רעות בבר ועדת הביקורת "המלצת יוב תה להצבעה הצעת החלטה הועל .1.13

 

 . 410110/4והחלטת הוועד המנהל מיום  11/1110/0/לממש לאלתר את המלצת האסיפה הכללית מיום 

 .יכובדו במלואם[ 410110/4ביום ]י הוועד המנהל "כל התחייבויות צוות הפעולה שאושרו ע./

 .י ועד העמותה בשיתוף אנשי מקצוע"יטופל ע, י"ול זכויות הבנייה של כלל תושבי רעות למול רמהטיפול במכל.1

 .פעילות צוות הפעולה כצוות עצמאי מתייתרת ומסתיימת .0

 .הוועד והאסיפה מודים לצוות הפעולה על פעילותו.4

 

 , רים האסיפה אישרה החלטה זו ברוב קולות החב:  לאישור הצעת ההחלטה נערכה הצבעה 

 .נמנעים 0, חברים הצביעו נגד 17

 

 .הבאה וועד העמותה יבקש הצגת מועמדות לקראת האסיפה , פה לא הוצגו מועמדים לוועדת הביקורת יבמהלך האס .4

  

השתתפות בישיבות בתאום , ישיבות הוועד פתוחות להשתתפות החברים ואנו נשמח לראותכם לוקחים חלק בפעילות  .5

  www.neotreut.org.il             לאתר העמותה בכתובת י ישיבות הוועד יש להיכנסלמידע אודות מועד.מראש

 

 .כיבוד כולל  מפגש חברים אסיפה זו עמדה בסימן מרענן של התכנסות מוקדמת של  .6

 

 .  והצחיק את כולנו ננסי ברנדסבתום האסיפה הופיע הבדרן 

http://www.neotreut.org.il/
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 .2:/היה הקרנה של משחק חצי גמר המונדיאל במפגש בו הביסה גרמניה את ברזיל המארחת בתוצאה הדמיונית של הקינוח 

 

 .מחברי העמותה להמשיך במתכונת ברוכה זו לאור התגובות החיוביות שקיבלנו העמותה  בכוונת הוועד .7

 

 !!ושקטה מגראדים וקסאמים מוצלחת בברכת שנה .8

 

 שוקרון(  יעקב)שוקי

 מזכיר         העמותה         

 :העתקים 

 .חברי הוועד המנהל 

 .ועדת הביקורת 

 . ח אמנון חדד "רו


