
 2009 אוגוסט, עמותת נאות רעותלתושבי רעות מטעם דף מידע 

! שלום  ,לכל תושבי רעות

:  חברים חדשים נבחרו לוועדבהן , עמותת נאות רעותהמנהל של  דלוועבחודש מאי התקיימו בחירות 
 .אריה פישבייןו איריס ירדני, איל כהן ,רם דור, שלומי זיסמן, ניסים יוגב, עמרי תמיר

 .יוסי חזאיואבנר הלחמי , (ר"יו) בני כהן -נבחרו  תועדת הביקורל

: הבאים בעלי התפקידים ובחר את לתפקידובאופן רשמי  החדשנכנס הועד בתחילת חודש יולי 
 ר "יו   -עומרי תמיר 

 מזכיר    -ניסים יוגב 

  גזבר  -איל כהן 

יצע תרבות הפנאי לשפר את ה ,הנוערונושאים בתחום החינוך  קדםלמרכזי יעד הועד הנבחר שם לו כ
 .בני הנוער בקרב מסוכנת והתנהגות ונדליזם, אלימות תובעי עם בהתמודדותולהיות שותפים 

בימים אלו . להיות מעורב גם בנושאים שונים בחיי הקהילהועד העמותה ימשיך במקביל לנושא המרכזי 
הועד הגדיר . זו למימוש תוכנית הנדרש תקציבה ואתאנו מגבשים את תוכנית העבודה לשנה הקרובה 

מתוך זאת  ,(ועד הרובע, עירייה)הנושאים באחריות הגורמים פעולה עם בשיתוף  כמדיניות כללית עבודה
.  מנף את השקעות העמותה מול בעלי התקציב האחריםאחד כוחות ולכוונה ל

. וך ונוערבעלי עניין והשפעה בנושאי חינעם גורמים לימוד והיכרות פגישות  קיימנוכשלב מקדים והכרחי 
, העיר מר חנן ברנשטיין' סגן ר, ביבס חייםהעיר מר ' ר :ובהם עירייהב ממלאי תפקיד בכיריםעם  נפגשנו

לוטם ' מחזיקת תיק הנוער הגב, מנהל יחידת הנוער מר דוד צור, מנהל חינוך הגברת חיה שיטאי' ר
מנהלת , לסרי רות' הגב" מור" מנהלת תיכון :תי הספרעם מנהלות ב התקיימו פגישותכן  כמו .דואני

ס "מנהלת ביה, וגשלבת שבע ' הגב הבייניים חטיבת מנהלת, צוריה בן סנתא' החטיבה העליונה הגב
מר רוני השבט גזבר , דלית עמיר' השבט הגב' ר :עם נציגי תנועת הצופיםפגישות  .כהן טלי' הגב" עמית"

  .ועם נציגי הועד היוצאברנר 

 בתאריךאשר התקיימה  ,ישיבת הועדהוחלט ב, הצהרנו במהלך הבחירות םעליהלכיווני הפעולה התאם ב
  :הבאות החינוכיות בפעילויות קיץ הנוכחיבוך כבר תמל ,13.07.2009

 

 התקצובאל מול הגדלת  ₪אלף  11בסכום של  רעותבמועדון הנוער פעילות בהעמותה תמיכה  -
 :העירייהשל 

  לילות בשבוע  4והפעלתו "( מור"ס "לבי פועל בצמוד)הרחבת שעות פעילות מועדון הנוער
 .לילות 3במקום 

  יצירת המועדון כמוקד משיכהשפועל לתגבור המועדון במדריך נוער מקצועי. 

 ותחרויות מקומיות " על האש"ערבי , ערב להקות מקומיות: פעילויות נושאיות במועדון
 .נושאות פרסים במסגרת המועדון

 שיפור התשתיות והריהוט  .
 



העשרה וחניכה לשכבה הבוגרת , תתמקד בקידום תוכניות הדרכהשצופים תנועת ההתמיכה ב -
 25והעירייה תוסיף סכום של  ₪אלף  40תמיכת העמותה הנה בסכום של . והקמת חדר הדרכה

 .₪אלף 

, יה ישנת הלימודים הקרובה הוחלט בשיתוף מנהל החינוך בעירבמסגרת התוכניות החינוכיות ל -
תוכנית  במשותףס להפעיל "הנהגת ביהובמעורבות של " עמית" ס"נהלת ביהבהובלה של מ

בהובלת המכון  ,תוכנית זו. בבית הספר כבר בשנת הלימודים הקרובה "חינוך אישי"
. בהמשךיופצו יה טים נוספים עלפרו פר ערים בישראלכבר נוסתה בהצלחה במס ,לדמוקרטיה

תמיכת העמותה תהיה  .העירייהו "עמית" ס"ביה ,העמותה י"הפרויקט ימומן באופן שווה ע
 .₪ אלף 35 -כ ,הכוללת מהעלות שליש בגובה

: הם בתקופה הקרובהלהלן הנושאים אשר בכוונת הועד לטפל ב

 .בין העמותה לבין מנהלת הרובע והעירייהגבולות גזרה ותחומי אחריות גיבוש  -

 .השונות ותע"החלטה לגבי האופן שבו נדרש לטפל בתב -

 מותהשל הע אתר האינטרנטבעיקר בעזרת שיפור , לבין חברי העמותהשיפור הקשר בין הועד  -
ותקשורת דו כיוונית בין  של פעילות הועד המנהלשקיפות מלאה בו קיימת אינטראקטיבי אתר ל

 . הועד לתושבים

ומשחק גלגיליות בדומה לזה הקיים  מתקןעל הפרק הקמת   –לנוער פנאי מתקן הקמת בחינת -
 .בשכונת בוכמן

 .זרת השוטר הקהילתי לישובבחינת הח -

להצטרף כחברים שבי רעות ותלכלל החלטת האסיפה הכללית האחרונה לאפשר  מימוש  -
  .י ההתניות שסוכמו"עפ ,לעמותה

 המקלט) העמותה במשרד 21:00 בשעה, לועזי חודש בכל הראשון' ב יוםכל ב וישיבות הועד יתקיימ
מוזמנים  להשתתף בפעילותנוהמעוניינים בים תוש .הישיבות פתוחות לחברי העמותה. (תבור ברחוב

(. בתאום מראשמומלץ )בישיבות הועד  בנוכחות זאת אם במייל ואםלעשות 

ולהודות  למען הקהילה והישוב וופעילות ובהזדמנות זו ברצוננו להודות לועד הקודם על תרומת
. מאז כניסתנו לתפקידהפורה לגורמי העירייה על שיתוף הפעולה 

 

ובשם כל חברי הועד  ר ועד המנהל של עמותת נאות רעות"יו – עומרי תמיר


