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 פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה

 2018, יולי 9

 2018 יולי 1  ישיבהה מועד

  משתתפים

 :)חברי וועד(

 דייויד זילברג 5 אלי חסון 4 גבריאלי .א 3 יוסי קולר 2 יו"ר -יהודה בר  1

     צביקה צוק 8 אריק פאניש 7 דודי גילת 6

      הח"מ עוד נוכחים

 .נתניה  בית אלי חסון, מיקום:

  משתתפים* תפוצה:

  ש. קורן; יחיאל אקוע: וועד מנהל(חברי ) נעדרים*

 וועדת ביקורת  ;ג' גולדמן –רו"ח  ;ח. שרייר –יועמ"ש בעלי תפקידים: *

לעניין שינויים  –)יו"ר וועדת בחירות(  אלי רצין; 2017לעניין דו"ח כספים שנתי,  שמוליק מור: נושאים רלוונטיים*

 לעניין דור המשך; מפ' סיירת חרוב  ;בתקנון/בחירות לוועד העמותה

 

 נושאים על סדר היום

 החלטותפירוט/ דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

חברים: אלכס שמגר, רמי גרשון,  5במהלך השנה האחרונה פרשו מוועד העמותה   אירוע פרידה פורשים

 משה בודגה, אתי מנור ושמוליק מור. 

 סיכום:

לא נדחה את אירוע הפרידה מהפורשים עד לאסיפה הכללית ונקיים אותו לקראת  •
, במסגרת מצומצמת בהשתתפות הוועד ונציגי 2018תום אוגוסט/תחילת ספטמבר 

 באירוע נעניק לפורשים תעודות תודה והוקרה על פועלם. ם.משפחות החללי

היו"ר באסיפה הכללית יצוינו הפורשים ופועלם  יבדברכל הפורשים ראויים לכך ו •
 לשימור והמשכיות העמותה לאורך שנים רבות

ב, אלי -י
 חסון והח"מ

באמצעות הוראת קבע ע"י חברי הוועד מתבקשים לפעול להרחבת מספר התורמים  הח"מ הו"ק/תרומות  כספים

  (.2018אפריל  24אתר העמותה ברשת )מערכת פעילה מאז 

דו"ח כספים 
 2017 -שנתי 

שמונה עשר  לא נוכל לסיים את דו"ח הכספים ללא איתור הסימוכין להכנסה בסך • הח"מ
 קיימת סבירות כי מדובר בכספים שהוכנסו לקופת העמותה. (₪ 18,000.00) אלף ש"ח

 . 2017במהלך ההכנות וביצוע אירוע היובל במהלך 

גם אם מדובר בסכום האמור, אישור רשם העמותות ל"ניהול תקין" חשוב לנו  •
 לאתר את הסימוכין החסרים.שימורו חייבים  ולשםביותר 

 יכוםס

בתקופה ( יפנה לסיוע שמוליק מור )2017אלי חסון )חבר וועדת כספים גם במהלך  •
 העמותה( לשם איתור מסמכי הסימוכין להכנסת הסכום הנ"ל., גזבר האמורה

 שמוליק מור, לשעבר גזבר העמותההרחבת תפוצה: 

אלי חסון + 
שמוליק 

 מור

וועד 
העמותה 
 ובחירות

 מצוי עמנו אריק פאניש שהצטרף לוועד העמותה.  • הח"מ דור המשך

מקשר אריק שרת בתפקיד מ"פ בגדוד חרוב ובהצטרפותו לוועד הוא יהווה גם  •
 מתאים לדור ההמשך )גדוד וסיירת חרוב( לעמותה ופעילותה.

אריק מצוי כבר בהליך פנייה לגרעין קציני הגדוד שהשתחררו בתפקידי מ"מ,  •
סמ"פ, מ"פ ומקבילים להם במטה הגדוד לדורותיו, במגמה לצרפם לעמותה 

 ולהביא עמם את מי ששרתו תחת פיקודם.

  מפ' סיירת חרובהרחבת תפוצה: 

מס' חברים 
 בוועד 

 

 מספר חברי וועד העמותה פורום

חברים לוועד העמותה,  12רוב הפורום בעד הותרת המצב הקיים והמשך בחירת  •
 כפי שהיה מספרם מאז ייסוד העמותה החדשה.

 אלי חסון, בדעת מיעוט, מציע הגדלת מספר חברי העמותה. •

 סיכום

  12ימשיך לעמוד על מספר חברי וועד העמותה,  -בהתאם להצבעת הוועד  •

 5.3סעיף  
תקנון ב

 העמותה

דרישתו לקיום , בתקנון העמותה 5.3למכתבו של קולר בעניין יישום סעיף  התייחסב פורום
 : ובהמשך לסיכומי ישיבת הוועד הקודמת בחירות

מהיות קולר בדעת מיעוט באשר לקיום הסעיף ותוכנו, הנושא לא עלה כלל לדיון  •
 .נוסף

  היה ויעלה הצורך נשקול גם בעתיד יישום סעיף זה. –עד החלטת וועד אחרת  •
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 פירוט/החלטות דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

 משך כהונת וועד העמותה פורום בחירות לוועד 

 .מאז הקמת העמותה וקיום התקנון, משך כהונת הוועד אינו תחום בזמן •

 .שנים 4רוב הפורום בעד כהונה בת  •

 שנים בלבד. 3בדעת מיעוט, מציע יוסי קולר,  •

 סיכום

מיום הבחירות רטרואקטיבית שנים,  4תקופת כהונת וועד העמותה תעמוד על  •
 ואילך.  – 2016האחרונות שהתקיימו במרץ 

או  2020בהתאם לסיכום זה, הבחירות הבאות לוועד העמותה תתקיימנה במרץ  •
 .לוסמוך ב

 הח"מ + ב-י אלי רצין, יו"ר וועדת בחירותהרחבת תפוצה: 

תקנון  
 העמותה

 עדכון תקנון 

 .בהתאמה תקנון העמותה נפעל לשינויבהתייחס להחלטות הוועד כאמור,  •

ובכפוף לכך יובאו  –דודי גילת והח"מ יביאו את נוסח השינוי לאישור הוועד  •
 .השינויים לאישור האסיפה כללית

 אלי רצין, יו"ר וועדת בחירותהרחבת תפוצה: 

ד. גילת + 
 הח"מ 

אסיפה 

 כללית
 מוסכם כי האסיפה הכללית תתקיים לאחר חגי ישראל. • פורום כינוס שנתי

אנשים לא יגיעו ולשם  מוסכם כי לשם הצגת דו"ח כספים ודו"ח וועדת הביקורת •
 .המחייב גם תקציב כינוס החברים נדרש תוכן נוסף/אטרקטיבי

 סיכום

 הנושא יידון בפירוט בישיבת הוועד הבאה. •

 –חברי הוועד מתבקשים להעביר רעיונות למועד, תוכן ומיקום האירוע  •
 ב + הח"מ-י בה יורחב ויפורט כל רעיון., טרם ישיבת הוועד הבאה

 .ניסיון לרתום אדריכל יוצא הסיירת למיזם שדרוג אולם הנצחה בבקעה, כשל • עדכון חדר ההנצחה הנצחה

שיהיה מקרב יוצאי חרוב, בעל לקידום הנושא עלינו למצוא אדריכל אחר ורצוי  •
 נכונות, זיקה והירתמות אישית לנושא.

 הערה: 

שאינו יוצא חרוב אך הביע  –בעת עריכת מסמך זה אותר ע"י דייויד זילברג אדריכל  •
 ח"מה בתחילת אוגוסט הקרוב נקיים עמו ביקור ראשוני באתר. . לסייעראשונית נכונות 

נוסח שלט העמותה על קברי הנופלים חייב לדרישת אגף ההנצחה במשהב"ט,  • חסון .א קברי הנופלים 
 אחיד להיות

 מימון •

  .את השלט והטקסט יממן משהב"ט 

 תוספת סמלים תמומן ע"י העמותה. 

 סיכום

 חרוב. )או גדוד(שרת כלוחם בסיירת נוסח השלט יהיה:  •

 מרכיבים:  2היות והשלט הוא מטעם העמותה, הסימול עליו יכלול  •

 שהיה גם סמל הגדוד וכיום סמל הסיירת  )הכנפיים( הוותיקה, הסיירת סמל
 החדשה.

  לוגו העמותה.-שהנו גם חלק מ –תג השרוול של סיירת חרוב הוותיקה 

עלויות חריטת/הדבקת סמלים תיבדקנה ע"י אלי חסון שיציג הצעות לאישור   •
 חסון .א הוועד.

חטיבת כפיר, בשת"פ עם החטיבה, טקס הנצחה תקיים עמותת  2018יולי  31 -ב •  חסון .א טקס  הנצחה 
 באתר ההנצחה בעפולה. םלחללי

בקשים להשתתף תוחברי הוועד מ ,וועד העמותה הוזמן באמצעות אלי חסון •
 באירוע.

 

קשר 
וועד/חברי 

 עמותה

אירועים 
 ומפגשים

 .פלוגות/מחזורים מקיימים מפגשים עיתיים ופעילויות חברתיות שונות • הח"מ

נוכחות חברי הוועד במפגשים אלה תתרום להידוק הקשר בין וועד העמותה ליוצאי  •
והנושא כולו הנו מתפקידי הוועד בהתאם למטרותיה המוגדרות של  הסיירת

 פורום העמותה.
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 . באה תתקיים כחודש ממועד ישיבה זוישיבת הוועד ה •

 תבוא הודעה בהמשך.הישיבה הבאה על מועד ומיקום  •

 

 

 

 הדבריםרושם 

 שי י.

 

 

 

 

 

 

 

 (1974 – 1966עמותת סיירת חרוב )
 580565414ע.ר. 

 תאריך נשלח ע"י נמען

 090718 דוא"ל רשימת תפוצה 

 


