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 142///61סיכום פרוטוקול האסיפה הכללית של עמותת נאות רעות מתאריך : הנדון

 

 כללי

 .בפארק המים" נאות רעות "של עמותת  4026האסיפה הכללית לשנת ערכה נ 4026 מברנובב 42 בתאריך .1

 . 20:90מבעלי זכות ההצבעה לפיכך נדחתה האספה לשעה  40%לא נכחו באולם ( 20:00)במועד פתיחת האספה  .7

 : סדר יום האסיפה .3

ר "יולתפקיד , יעקב ברושמר , ר ועד העמותה"יומ הצעה לבחירת "העלה המזכיר החבתחילת האסיפה  .3.1

   .ההצעה אושרה ברוב קולות .אסיפהה

בחלק י דבריו "עפ,  בני כהןמר גזבר העמותה י "ע הוצג 4025 תכספי של העמותה לשנביצוע מול תכנון   ח"דו .3.7

ח של שנת "וחלק מהמשימות יבואו לידי ביטוי בדו שנקבעה מהמקרים לא היה צורך בכל המסגרת התקציבית

 . 4026עבודה 

התקיימה . ונתן תשובות לכל השאלות שהועלו  9222424025ח הכספי ליום "ג את הדוח אמנון חדד הצי"רו .3.3

 .אושר ברוב קולות 9222424025ח הכספי ליום "הצבעה  והדו

האספה  ה שלאישורללשנה הועלו  (מ"כולל מע) ₪ 25,050ח אמנון חדד ושכרו בסך "המשך העסקתו של  רו .3.3

 .ח ושכרו אושרו ברוב קולות "והתקיימה הצבעה והמשך העסקתו של ר: הכללית 

( המצורף' כמופיע בחלקו העליון של נספח א) 4022ע "לפעילות השוטפת של העמותה לשנהתקציב התפעולי  .3.3

 .ברוב קולותואושר ולאישור האספה הכללית  הועלה להצבעה  ,בני כהן  -י הגזבר "עהוצג 

, י הועד המנהל"כפי שבוצע ע( ח המילולי"הדו) 4026 – 4025ע "ר העמותה הציג את עיקרי הפעילות לשנ"יו .3.3

 :עיקרי דבריו

 .צ"י התהליך הופסק בעקבות עתירה לבג"י החלטת רמ"עפ: תהליך העברת הקרקע לבעלות התושבים   9.6.2

 . 4022תחילת הדיונים נקבעו לפברואר , הוגשה תביעה לבית המשפט : מבנים ציבורים  9.6.4

 .עודכן ופורסם באתר העמותה הנוהל: נוהל תמיכות כספיות  9.6.9
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אירועים מרכזים בשיתוף ועד הרובע ועמותת  4התקיימו (: שנה למכבים 90)שנה לרעות  45חגיגות  9.6.2

 .₪   02,500השתתפות העמותה באירועים בסך , מכבים 

' בי תושבי רעות "הוכנה חוות דעת שמאית לפיה  הסכום ששולם ע: ' סוגיית שטחי השרות ברעות ב 9.6.5

 .גם את התשלום בגין שטחי השרותכולל הבנייה  י בעת רכישת זכויות "לרמ

והחלטת האספה יוצג לאישור , נעשתה עבודה מקיפה בנושא ופורסמה לציבור : עדכון תקנון העמותה  9.6.6

 .בהמשך הערב

 

 .בתחום הביקורתוהמלצותיו  ממצאיו הציג את  ישראל בן דורר ועדת הביקורת מר "יו .3.1

 : עיקרי דבריו      

י חוק "פעילות חברי הועד המנהל תואמת הנדרש עפ, ח הביקורת המלא פורסם באתר העמותה "דו  .3.1.1

 .והיא נעשתה בצורה יעילה מסורה ואחראית, העמותות

יוסי . ר העמותה מר"הוצגו השינויים הפרסונליים במהלך השנה האחרונה שהביאו לסיום כהונתו של יו  .3.1.7

 .שוקרון ( שוקי)יעקב . ר העמותה מרחזאי להתפטרותו של מזכי

 .הוצגה ההתנהלות למול רשם העמותות לקבלת אישור ניהול תקין ודרישתם לעדכון תקנון העמותה  .3.1.3

י "כאשר עפ, הצרכים ומשדרוג אתר האינטרנטסקר בממצאי שעסקו  ח הביקורת "דומ הוצגו  ממצאים  .3.1.3

 .המטרות שנקבעו טרם ביצועםאת ע יעדי הביצוטענת ועדת הביקורת  בנושאים  אלו לא השיגו 

בתחום מימוש זכויות הרישום  4022הוצגו המלצות לאספה הכללית בנושא הפעילויות הנדרשות בשנת   .3.1.3

 .במקרקעין וסוגיית היטל ההשבחה

הוחלט לזמן , הקהל הופסק הדיון בנושא  התייחסויותבגלל , נושא השינויים בתקנון הוצג באופן חלקי   .3.1.3

 .תקנון שינויים המוצעים באישור הדיון ו ודיאספה מיוחדת שייע

מפורט )י הסעיפים השונים "ע עפ"הציג את תר העמותה  "יו: ומסגרות תקציב להמשך הפעילות   4022ע "ת .3.3

כל הסעיפים . בתום הצגת כל סעיף נערכה הצבעה ( : תקציב פרויקטים  המצורף' בחלקו השני של נספח א

  .התקציב מוקפא עד לאישור התקנון ( תמיכה בקהילה)לגבי הסעיף האחרון , אושרו  ברוב קולות 

( : תוך גרימת נזק לשכן)שינוי צביון הישוב והריסת בתים  :ניסן חי יוסף מר י "הועלה נושא נוסף לסדר היום ע .3.7

 .סוכם כי הנושא ידון בוועד המנהל של העמותה  לשם גיבוש עמדה בנושא
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ארדיטי דני (: ב –י א "עפ) לוועד המנהלצגו שמות החברים שהגישו מועמדותם הו: בחירות לוועד המנהל  .3.11

ממן אריה , כרם ארנון , כהן בני , טימר אודי , הרפז שמוליק , הלחמי אבנר , גלר אורלי , ברוש יעקב, בר יוסי, 

בעה וכל התקיימה הצ ,בסוף הצגת המועמדים, כל מועמד הציג את עצמו, שפרינג אילנה , שטרית חיים , 

 .  המועמדים אושרו ברוב קולות

הציג  ,אחד בלבד חבר עמותה  ותמועמד הציג,  ולוועדת הביקורתמאחר : בחירות לוועדת הביקורת  .3.11

ועד העמותה פנה  ביוזמתו לחבר ועדת . חברים בוועדת הביקורת  4החובה  בכהונה של את  ש "היועמ

נושא צרופו של נוי יוסי הועלה , הסכמתואת נוספת וקיבל לתקופה הביקורת נוי יוסי בבקשה להמשיך בכהונתו 

 התקיימה הצבעה נוספת לאישור החברים , אור זאת ל:  . והצירוף אושר ברוב קולות, לאישור האספה

 .המועמדים אושרו ברוב קולות  שניהתקיימה הצבעה ו :נוי יוסי, דור ישראל  –בן : המיועדים לוועדת ביקורת 

 .דות העמותה האספה התפזרה בתום ההצבעות למוס .3.17

 !!חברים שנבחרו כל הל ה ומוצלחת יפוריפעילות   בברכת .3

 

 שטרית     חיים                                                                ברוש  יעקב              

 העמותה   וועדמזכיר                                                         ר  וועד  העמותה"יו          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

4 

 

____________________________________________________________________ 

 www.neotreut.org.il 1117717,   רעות  1111. ד. עמותת נאות רעות ת 

 

 

 

 

 

 ומסגרות תקציב לפעילויות 41/2ע "ת: נספח א 
 

 :תקציב תפעולי 

  40,000                      :  עריכת אסיפות כלליות

  0,000                          :  ביטוח נושאי משרה

  25,000               :ח כספי "הנהלת חשבונות ודו

 40,000                                    :עוץ משפטי יי

 24,000            :תחזוקה ושדרוג אתר אינטרנט 

  10,000            :פרסום ותקשורת עם הקהילה 

 50,000                    :עריכת אירועים לקהילה 

 25,000                                            :שונות 

 01,111/: כ "הס                                         

 :תקציב פרויקטים

 (2הערה ) 25,000:        ניהול תביעת המבנים הציבוריים 

 (2הערה )  40,000                       :' שטחי שרות רעות ב

  60,000        :מימוש זכויות הרישום במקרקעין

 00,000                               :  היטל השבחה

 ( 4הערה ) 60,000                            :  תמיכה בקהילה

 420,111   :כ "סה                                       

 

 ₪  000,111        :   41/2כ  מסגרת תקציב "סה

 

 .(נתיותמשימות רב ש) במידה ותידרש פעילות נוספת בתחוםלעתודה מסגרת כספית :  /הערה 
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המשימה ,לאור העובדה כי השינוי בתקנון לא אושר :  נגד 26בעד  92הסעיף אושר ברוב של :  4הערה 

 .לא ניתנת למימוש בשלב זה מוקפאת ו

 


