
 

 2102בספטמבר  2 -מ ת ועד העמותהסיכום ישיב: הנדון

בספטמבר נערכה ישיבה מיוחדת של ועד העמותה שיוחדה לנושא בקשות  2בתאריך  .0

 .והיערכות לאסיפה הכללית התמיכה שהוגשו לעמותה

ישראל : ר ועדת הביקורת"שוקי ויו, ברוש, חיים, א"בנד, בני , אבנר, יוסי חזאי: שיבה נכחויב .2

 .דורבן 

 

 :להלן הנושאים שהועלו וסוכמו .3

. 2102ספטמבר  6, נערכה סקירת ההכנות לאסיפה הכללית הצפויה ביום ראשון .א

. קיימת בעיית היענות נמוכה יחסית בהרשמה לאסיפה, כ ההכנות בעיצומן"בסה

החברים מתבקשים לנסות לדאוג להפיץ את קיום האסיפה לכמה שיותר חברים 

 .תרהיענות טובה יולולדאוג 

ר העלה לדיון את כלל נושאי הבקשות לתמיכה שהגיעו אלינו בחודשיים "היו .ב

 :האחרונים

 לחגי תשרי  –בקשה לתמיכה לקהילה  (0

  מקיים בחגי תשרי פעילות קהילתית נרחבת " ה ורעותואחו"בית הכנסת       

 גולת הכותרת הינה התפילה המרכזית ביום , הפונה לכלל תושבי רעות      

 . איש מידי שנה 0111אליה מגיעים מעל , יפורים באולם בפארק המיםהכ      

 .אירוע מרכזי נוסף הינו ההקפות השניות במרכז המסחרי ברעות      

 . הפקת עלונים והפצתם בישוב, הסיוע מיועד לתקצוב פרסום שלטי חוצות

 

  9 -התארגנות לתפילות יום הכיפורים והסליחות המרכזיות בבית הכנסת ב

 

 .ספטמבר

 . ₪ 0077 –נערכה הצבעה לתקצוב הנושא ב 

 . אושר ברב קולות

 .הגורמים המפרסמים יציינו שהאירוע בחסות עמותת נאות רעות

 קהילתי בקשה לתמיכה באירוע נווט (2

 מידי שנה מתבצעת פעילות ניווט חווייתית משפחתית בגבעות הדרומיות 

 

  3ם של מסלול עממי של הפעילות מגוונת ומוצעת בשני מקצי. של מודיעין

 

 .מ המיועד לקהל הרחב"ק 4ומסלול תחרותי של , המיועד למשפחות, מ"ק

  

 ס "מחזיק בתקציב הניווט של ביה, אמנון וילנר: רכז הפעילות בנושא הינו

 

 .גלית בראל: המנהלת בתיכון היא ".מור"תיכון 

 הדרישה היא בתמיכה תקציבית שנדרשת לצורך ביצוע מיפוי מקצועי 



 

 (.הכנת מפות ניווט של הגבעות מדרום לרעות)

 

 .₪ 00777 -הועלתה להצבעה הצעת תמיכה  ב

 .ב קולותואושר בר

 

 .ל בחסות העמותה"יש לוודא שהפרסום של האירוע יופיע ויודגש שהנ

 

 .אבנר ידאג לנושא. כנגד חשבונית( מודד מקצועי)יש לשלם לספק 

 

 מכבים/רעות בקשה לתמיכה באגודת מכבי (3

  31 –בני נוער המשחקים בליגה תחרותית ו  011 –האגודה מונה כ 

 

 .ס לכדורסל"שחקני בי

 

 האגודה נתקלת . חברי עמותת הכדורסל מכהנים בהתנדבות מלאה

 

 .בקשיים תקציביים רבים הדרושים לקיומה

 

 הבקשה היא לתמוך בסכום שיאפשר הדפסת סטים של לבוש עבור 

 

 .השחקנים

 

 ל לבוש ספורטיבי תחרותי לרכש ש₪  070777להם  הועלתה הצעה לאשר

 

 .התשלום לספק כנגד חשבונית מס.עליו יודפס לוגו העמותה ושם העמותה

 

 .אושרה ברוב קולותההצעה 

 

 תמיכה בקבוצת הרובוטיקה (4

 לפיכך . 210452102קבוצת הרובוטיקה קיבלה תמיכה על פעילות שנת 

 

 ₪ 22,111 -מ יותר ולא₪  070777התמיכה שתינתן להם תהיה עד 

 

 .210252106על שנת הפעילות 

 

 .אושר ברב קולות חברי הועד. נערכה הצבעה על כך

 

 "מכבי צעיר"תמיכה בתנועת נוער  (0

 ". מכבי העולמי"אין להם תמיכה מארגון .לתנועה אישור ניהול תקיןהוצג 

 

 .לסיוע בפעילות קהילתית תיבחן אפשרות לגייס אותם

 

 .עבורם ₪ 00077תמיכה של הועלתה להצבעה הצעת 

 

  .התשלום יהיה כנגד חשבונית מס לספקים, ל"כנ.ב קולותואושר בר

 

 



 בדבריו שראוי שהעמותה תפרסם מראש את המועד על  ר ועדת הביקורת ציין"יו .ג

 .ז לקבלת הבקשות"הדיון בנושא ההקצאות הכספיות כולל לו      

 .אחידות בתחוםיעת כמו כן יש לקבוע קריטריונים שיוחלטו לקב

 

 

 

 .שיהיה לכולנו בהצלחה באסיפה הכללית .4

 

 

 

 0בברכה        

 שוקרון ( יעקב)  קיוש         

 מזכיר         העמותה                                                                                                          


