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 5//6/9                                                                                                                                      רעות חברי עמותת נאות
 
 

 51/916סיכום פרוטוקול האסיפה הכללית של עמותת נאות רעות מתאריך : הנדון
 

 כללי

 .בפארק המיםשל עמותת נאות רעות  1025האסיפה הכללית לשנת נערכה  1025 מברספטב 6 בתאריך .1

 . ועדת הביקורת חברי הועד וחבר, חברי העמותה 113באסיפה נכחו  .2

 : סדר יום האסיפה .3

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

התקציב  (.העמותה ח"דו: ' ב נספח א"רצ)  בני כהןמר גזבר העמותה י "ע הוצג 1024 תכספי של העמותה לשנ ח"דו .1.3
 .ברוב קולותואושר  גזברי ה"עולאישור האספה הכללית  שהוצג הועלה להצבעה התפעולי 

 . וההוצאות שהיו לעמותה 1024ח אמנון חדד הציג את תקציב "רו .1.1

 .ממצאיו בתחום הביקורתהציג את  ישראל בן דוררת מר ר ועדת הביקו"יו .1.3

 : עיקרי דבריו      

 .מטרות המוגדרות בתקנון העמותההנדרש בחוק העמותות ובהתאם לפעילות הוועד תואמת את  .1.3.1

 .וניתנו הבהרות לכול ההוצאות, ח הכספי "ח אודות הדו"התקיים דיון מסודר בוועד העמותה עם רו .1.3.3

כול הנושאים המוצגים הועלו במסגרת הדיונים השוטפים , ח הביקורת "העמותה אודות דו לא התקיים דיון בוועד  .1.3.1
 .ובתכתובות ומוכרים לחברי הוועד

לא היו צריכים לבצע הפסקה באמצע , בוצע ללא עלות  2730י החלטה "תהליך העברת רישום הקרקעות עפ  .1.3.3
המענה הפרטני של . תוי ובתדירות הרצוייםעדכניות חברי העמותה באמצעות המיילים לא בוצעה בעי, התהליך 

 .אך היקף הכניסות היה נמוך והמידע היה פרטני,היה נכון וטוב ( שאלות ותשובות )הפונים באמצעות האתר  

 .אופן הגעת הבקשות היה לקוי, הקצאות הכספים אותם ביצעה העמותה היו למטרות התואמות את התקנון  .1.3.3

 .ולא בוצעו שקיפות ונראות לכלל הציבור, נמנע שוויון הזדמנויות , ב נושא ההקצאות לא פורסם לציבור הרח .1.3.3

ולתת הזדמנות שווה , לפרסם את המידע על הזכות להקצאות , ועדת הביקורת ממליצה לקיים הנוהג כלשונו   .1.3.1
ב אמות "ליהנות מהכספים באופן מידתי ע(  העומדת בקריטריונים)לכול האוכלוסיות המגישות תמיכה תקציבית 

 .ידה וקריטריונים שוויםמ

מהחומר הינו חומר ישן ולא נוספו חומרים חדשים  99%, אתר האינטרנט של העמותה עבר שדרוג ועדכון מחדש  .1.3.7
 .עדכוני העברת הקרקעות ופוסט בודד אודות הסקר שבוצע, מלבד הודעות שוטפות 

יש לקיים בחינה האם הודעות . הודעות שיוצאות באתר בוצעו בחלק מהמקרים ללא תאום הנוסח מול הוועד   .1.3.9
 (.חברי הוועד מנוטרלים)על מערכת המיידע " השתלטות "ר הוועד אינם מהווים "בפייסבוק שיוצאות מטעם יו

 .הן בדיווחים והן בהקצאת המשאבים : חובה שהשקיפות והנראות הציבורית תראה לכול  .1.3.11
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הדברים שהעלה ישראל בנדור ייבחנו על ידי . ועד העמותה בכתב לחברי  ביקורתח "דולא הועבר ר העמותה  ציין ש"יו .1.3
ועד העמותה ילמד את הנושא לאחר שיקבל מועדת .ח במלואו"חברי ועד העמותה לאחר שיקבלו לידיהם את הדו

 .יחסותו  באתר העמותהיויפרסם את הת, ח"הביקורת את הדו

 (ראה מצגת) יוסי חזאיהועד מר  ר"י יו"הוצג ע (1024-25) בשנה החולפת ח סיכום פעילות הועד "דו .1.3

י לידי חברי "הבעלות של הקרקעות מרמרישום העברת משך הפעילות בתחום תוכנית להר הדגיש את ה"היו .1.1
 (.ראה מצגת) .העמותה

  10/6הצעת התקציב השוטף לשנת  ר הציג את"היו .1.7

אי אישור /אישור  הערות (₪)תקציב  הנושא
 אסיפה

 חות"הכנת דו 26,000 רואה חשבון
כספיים 

 ש"והנח

 האסיפה אישרה

 האסיפה אישרה  28,000 יעוץ משפטי

ביטוח נושאי 
 מישרה

חברי ועד  8000
וועדת 

 הביקורת

 האסיפה אישרה

 האסיפה אישרה דואר 40,000 קהילה  קשרי 

 האסיפה אישרה  10000 מ "בלת

תמיכה  
 בקהילה 

עריכת 
 אירועים

200,000 

 

 

200,000  
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 :10/516נושאים לתוכנית עבודה לשנת והעלה להצבעה לאישור האסיפה  ר הציג "היו .1.9

 תוצאה סופית תוצאות ההצבעה הצעת החלטה יוזם הבקשה

פרויקט העברת בעלות על  ועד העמותה
הקצאת תקציב  -הקרקע

 ₪  000000של 

 חברים 17 –בעד 

 

 ריםחב  1 –נגד 

 

 3 -נמנע 

גזבר העמותה טען במעמד 

האסיפה שיש תקציב 

ח "אלף ש 131בהיקף של 

 לטובת הנושא

 30הקצאת תקציב של  ועד העמותה
לבחינה משפטית  ח"אש

ומסחרית של השבת 
המבנים הציבוריים שנבנו 
בכספי העמותה לבעלות 

 העמותה

 חברים 91 –בעד 

 

 חברים 1 –נגד 

 

 חברים 1 –נמנע 

 ההצעה אושרה

בדיקת סוגיית היטל  ועד העמותה
הקצאה של –ההשבחה 

000000 ₪ 
 

 ההצעה אושרה עבר ברוב קולות

 -סקר מקלטים ציבוריים ועד העמותה
  ₪ 100000הקצאת 

 חברים 31 -בעד

 חברים 31 –נגד 

 חברים 3 –נמנע 

 ההצעה אושרה

בקידום סקר עמדות  טיפול ועד העמותה
 –י רפי סמית "שנערך ע

 ₪  100000הקצאה של 

 ההצעה אושרה עבר ברוב קולות
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מתפקדת עם חבר אחד במשך תקופה ארוכה וביקש מחברי .ר העלה את הצורך בתגבור ועדת הביקורת"היו .1.11
 האסיפה צרפה שני מתנדבים לועדת הביקורת . העמותה להציג מועמדותם לחברות בועדה עד הבחירות הקרובות

 .יוסי נוי  ואת יחיאל צברי שהציגו את מועמדותם את ואישרה 

 . מן גולן אזולאי והופיע הא בתום האסיפה .1.11

 

 !! פוריה ומוצלחת בברכת שנה .4

 

 שוקרון(  יעקב)שוקי

 מזכיר         העמותה         

 


