
 
 חברי הוועד המנהל

 30/3/2016הנדון: פרוטוקול ישיבת וועד העמותה      

 התכנסה ישיבת וועד עמותת "נאות רעות "  2016למרץ  30בתאריך  .1

 בישיבה השתתפו :  .2

 יעקב ברוש. –יו"ר העמותה  .א

 בני  כהן, חיים שטרית , אבנר הלחמי. –חברי הוועד  .ב

 ישראל בן דור וחבר וועדת הביקורת יוסי נוי. –יו"ר וועדת הביקורת  .ג

 נעדר מהישיבה אברהם בן דוד. .ד

 להלן הנושאים שנדונו בישיבה וההחלטות שסוכמו: .3

 הנושא הוצג על ידי אפרים מלר.  -הצגת סוגיית היטל ההשבחה .א

: הוועד יבחן הנושא ויגבש החלטה כיצד לפעול בעתיד מול  החלטה

  רעות. –מכבים –עיריית מודיעין 

תביעה משפטית של העמותה כנגד וועדת התיכנון והבנייה של  .ב

ניתנה סקירה ועידכון של בני כהן  – רעות–מכבים  –עיריית מודיעין 

וישראל בן דור לגבי התביעה המשפטית , וכן תהליך התביעה 

 בעתיד.

היו"ר  – שוקרון –העמותה שוקי התפטרות חבר הוועד ומזכיר  .ג

 עידכן לגבי התפטרותו של שוקי ונימוקיו. 

שוקרון וממנה  –הוועד מקבל את התפטרותו של שוקי  :החלטה

 את חיים שטרית כמזכיר הוועד.

התקיים דיון בנושא כולל בחינת ההצעות  –שנה לרעות  25אירועי  .ד

 שהוגשו.

 : החלטה

 . ברוש ואבנר יפגשו עם נציגי הנהלת הרובע המטפלים     1

 שנה לישובים מכבים / רעות בכדי לבחון כיצד     25/30באירועי             

 מגבשים האירוע בהמשך.            

 , האירוע יוכן על ידי צוות מקצועי . על דעת כל חברי הוועד 2



 

               

 שיסתייע במתנדבים ובחברי הוועד.

הוגשו בקשות לתרומות משני גופים  – בקשות לתרומות .ה

שביקשו לסייע להם בביצוע אירועים בישוב. ריצת ניווט , מירוץ לזכר 

 נופלים.

 : החלטה

. זו הפעם האחרונה שהוועד דן בבקשות מסוג זה . בעתיד יקבעו 1

הגשת בקשות. כל הבקשות שיוגשו עד קריטריונים וכן לו"ז אחרון ל

לתאריך שיסוכם ידונו על פי קריטריונים אחידים שיסוכמו , ועל פי 

 מסגרת תקציבית שתקבע.

ישראל בן דור יכין מצע לדיון להשתתפות העמותה בכספים  .2

לפעילויות שונות על פי קריטריונים , לו"ז אחרון להגשת הבקשות 

 די הוועד המנהל.וכן מסגרת תקציבית שתאושר על י

ש"ח למירוץ  1,000ש"ח לריצת ניווט , ו  1,000. מאשרים כחריג 3

 לזכר הנופלים.

 

 

 

 

 

 ישראל בן דור –עתקים : יו"ר וועדת ביקורת ה

 יוסי נוי     -חבר וועדת ביקורת                


