
 
 

 
 עמותת סיירת חרוב 

     

  1 / 2  
  www.484.co.il( ע.ר. 1974 – 1966עמותת סיירת חרוב )580565414 

 

      הקמת סיירת חרוב המתחדשת – 2017

1   /2 

 העמותהישיבת וועד הנהלת  פרוטוקול
 2020, מרץ 15

 ( 16:00)  2020  מרץ  11 ישיבה ה עדמו

       נעדרים משתתפים 

         יו"ר –יהודה בר  1

         אהוד גבריאלי  2

         אלי חסון  3

       דודי גילת   4

       דייויד זילברג    5

         יוסי קולר 6

         יחיאל אקוע 7

        מנחם נפה  8

        צוקצביקה    9

        קובי מירון 10

        שלום קורן  11

        הח"מ עוד נוכחים 

 . נתניה  בית אלי חסון, מיקום:

יונתן אליהו )דור *ביקורת וועדת *ג' גולדמן   –רו"ח  , י. זהבי - יועמ"שבעלי תפקידים: *  נעדרים*  משתתפים* תפוצה: 
 המשך( 

 סא"ל ג. ריץ'* : נושאים רלוונטיים תפוצת  

 

 נושאים על סדר היום

 ביצוע   אחריות פירוט/החלטות  דובר נושא

 )ברוב קולות. נמנע: י. קולר( סיכום ום/דיוןפור דמי חבר  כספים 

 .תשלום דמי חבר שנתייםגם  חברות בעמותה תחייב   •

 הח"מ  .  (₪)שלוש מאות וששים  ₪ 360.00  :דמי החבר לשנה  •

תקנון  

 העמותה 

אישור 
 הוועד

 סיכום ום/דיוןפור

,  2020פברואר  14 -ב וועדהעיון הוצג לעפ"י הנוסח שושר תקנון העמותה א •
 לרבות השינויים העיקריים בהתייחסות להערות אהוד גבריאלי ודודי גילת ו

 בחירות *משאלים והצבעות דיגיטליים.*  אסיפה הכלליתבפרקים: *ה 

האסיפה  לאישור ובהמשך  –ח שאושר יועבר לעיון יועמ"ש העמותה הנוס •
רשם   הכללית. בכפוף לאישור האסיפה הכללית יועבר התקנון לאישור

 . העמותות

 ב'-י

 הח"מ 

נוהל  
 בחירות 

אישור 
 הוועד

 סיכום ום/דיוןפור

,  2020פברואר  21-וועד העמותה בעיון שהוצג ל נוהל הבחירות ושר א •
 לפרק הגדרות.  דודי גילתלרבות הערת 

האסיפה  לאישור ובהמשך  –ח שאושר יועבר לעיון יועמ"ש העמותה הנוס •
 הכללית.  

 ב'-י

 הח"מ 

האסיפה  

 הכללית 
אהוד  ום ארגון/תיא

 אלי גברי
,  7.5.2020) מיקום ומועד תואמו וסוכמו -בהתאם להחלטת הוועד  •

   .רמת גן(ב ברחוב רוקחשאשכול פיס  אודיטוריום 

)חמשת  ₪  5,000.00לקיום האסיפה הכללית מאשר הוועד הקצאת  קציב:ת •

 . (₪אלפים 

 עם הגורמים הרלוונטיים.  : יוסדרו ע"י הח"מוביטוח  חוזה •

 

,  בהתאמה ורה"מ בריאותהמפאת מגפת הקורונה והנחיות משרד  הערה:
הודעה ראשונית לקיום  . ספק אם נוכל לקיים את האסיפה במועד שנקבע

נמשיך במעקב ובהתאם להנחיות  האסיפה טרם הופצה לחברים ובשלב זה 

 את מועד האסיפה. קבעהממשלה נ

 בריאלי ג .א

 הח"מ 
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 אחריות ביצוע  - פירוט/החלטות  דובר נושא

גבעת  
 הרעות 

   –  (2)  סלע הנצחת לוחמי הסואץ • שלום קורן  וןעדכ

 והוראות מגפת הקורונה מפאת  - דהווע  תישיב  לאחרת ש. קורן הודע ❖
  . 20.3.2020 -שתוכנן ל (2) טקס הסרת הלוט מהסלעהממשלה נדחה 

 על מודע חדש תבוא הודעה. 

 סיכום

נאסף זה שבנוסף ל) באם תידרש השלמת תקציב לאירוע - קציבת ❖

 לטת הוועד.או הדברים להחביו ע"י לוחמי הסואץ(כבר 

   –  (3)  תולדות חרוב הנצחת  סלע  •

   טרם נקבע מועד הסרת הלוט.ומכאן ש הסלע טרם הסתיימה הכנת ❖

כיום   . ₪ 10,000.00להקמת סלע הנצחה זה אושרו ע"י הוועד סך  ❖
 קציב. לשם השלמת העבודה תידרש תוספת תמסתבר כי 

   סיכום

הנצחה היחידתי כאמור, שם השלמת העבודה להקמת סלע הל ❖
 . ₪ 3,000.00מאושרת תוספת תקציב בסך 

 . קולרי

 שלום קורן 

אירוע  
האזכרה  

 השנתית 

דחיית  
 מועד

  /  אלי חסון
 הח"מ 

מסגרת צעדי המנע שנוקט הצבא בהתייחס  מפאת מגיפת הקורונה וב •
. טקס האזכרה השנתית לחללי חרוב מועדנדחה  –ם לאירועים וכנסי

 טרם נקבע מועד חדש. 

 אלי חסון 

 הח"מ 

סיירת  

 חרוב
דכון  עום/פור מלגות 

 דיוןו
של  ם תעסוקה מבצעית סיוהיחידתי ל אירוע הרת גמסב – 10.3.2020 •

)מיגל  ר מצטיין תחרהעמותה למש גת , הוענקה מיל ת עזהת בגזר הסייר

 . ט(שדור

גם  מוצג יו"ר העמותה )כ-מפקד הסיירת והנימוקים שהציג ללפניית  •
  עמיתי ובהשתתפות , לרבות הענקת המילגה נוכח (ועד זושיבת ויב

רומה לפוטנציאל  התו ה המורלית של טקס ההענקה, ההשפעהמצטיין
ת  מועד הענק ת הוועד באשר למיקום/ה החלט נמשת  -" המשך-"דור

 המילגה. 

   סיכום

בטלה החלטת הוועד על הענקת מלגה במסגרת אירוע האזכרה השנתי   •
 ללי חרוב.  לח 

מתכונת  למשתחרר מצטיין של העמותה תבוצע ב לגה הענקת המי  •
 עם ובתיאום מקדים  נוהל העמותה להענקת מלגותעפ"י , הקיימת
 הסיירת. 

 ל גל ריץ תפוצה: סא"  •

 ב'-י

 הח"מ 

מיזם   דור המשך 
 מנטורים 

במתואם עם איש הקשר לדור ההמשך )יונתן אליהו( נחל בארגון והנעת   • הח"מ 
למשתחררי  –המיזם. הכוונה היא "לשדך" יוצאי הסיירת המיתולוגית 

ועיים במכלול תחומי השכלה  הסיירת הצעירה כמנחים ויועצים מקצ
 עיסוקי המשק השונים ועוד.ענפי/אקדמאית, 

 הח"מ  תפוצה: סא"ל גל ריץ   •

 

 

 

 

 רושם הדברים 

 שי י.

 

 

 

 

 

 תאריך נשלח ע"י נמען

 15032020 דוא"ל רשימת תפוצה  

 


