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 פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה

 2016 אוגוסט 4 :תאריך
 

 2016יולי  20 הישיבה מועד

 אלי חסון 5 שמוליק מור 4 רמי גרשון 3 קורן שלום 2 יו"ר -יוסי קולר  1 וועד משתתפים:

   הח"מ 9 אקועיחיאל  8 יהודה בר  7 מנוראתי  6   

 יו"ר וועדת ביקורת –עתיר  .א םאחרי 

 ב, הספארי, ר"ג-לשכת י  מיקום:

 .יועמ"ש –חני שרייר * ג' גולדמן –רו"ח *ד. גילת , שמגר. אנעדרים )וועד מנהל(: מ. בודגה, *משתתפים *  תפוצה:

 נושאים על סדר היום

 פירוט החלטות דובר נושא
 ביצוע/
 אחריות

 הכספית מאז ישיבת הוועד הקודמת.אין שינוי בפעילות  .א ש. מור כספים .1

מפיני דגן ממיאמי. התרומה הגיע   US$ 3,700.00 -לעמותה נתרמו כ –תרומה  .ב
, יבדל"א( 80 -מחבריו של פיני )לבקשתו הועברו לעמותה מתנות יום הולדתו ה

  במספר המחאות בסכומים שונים לפקודת העמותה.

 סקירת פעילות .2
וועדות 

 העמותה

 "שלישות"וועדת חברים  .א מ"הח

הוועדה חברים: אבי אפרתי, שמשון כץ )היה שליש בסיירת חרוב( נילי טוניס  (1)
 )יוצאת סיירת חרוב ורעיית מיקי(  והח"מ

במפגש עם נילי היא הביע הסכמתה לרכז את כלל תוכן בסיס הנתונים של  (2)
יוצאי סיירת חרוב )המצויים בידינו ועוד יתווספו( ובכך תסייע מאוד למשימות 

   של הוועדה. נוספות

 (ש"מ) הנצחה ומשפחות שכולותוועדת  .ב חסוןאלי   

 ש"הקשר עם נציגי המנמשך  (1)

 .הסתייםטרם  –סקר מודעות ונכונות הצטרפות לעמותה  (2)

   ההליך טרם החל. –והנפקת תעודות חבר ש "של בני המחברות טפסי  (3)

 ש"מ -שנתי לאירוע  (4)    

  בפארק הספארי ברמת גן. 2016תוכנן להתקיים באוקטובר האירוע 

  אוקטובר  27 -מתוכנן ל (ש"מ-מההכולל גם חלק ניכר )פלוגת קורן אירוע
ותכנון אירוע קורן יות ה .ולפיכך מוצע שלא לקיים את שני האירועים 2016

ש הרלוונטיות, מוצע לדחות את "מ -החל כבר, פורסם ובוא לידיעת ה
 ש."האירוע השנתי של העמותה למ

 יתקיים במהלך דצמבר  ש"לממטעם העמותה האירוע השנתי  :סיכום
2016. 

חסון אלי 
 י.ב. +

 דור המשךוועדת  .ג ב-י  

, ללא (ד"המג :להלן)ד חרוב "זמן פעל קולר להקמת קשר עם מגלאורך  (1)
 ב.-החל לעסוק בכך ילאחרונה . הצלחה

ין תיאום וקביעת עדיבידיו  והסתייעלא ב -של ים ונשנים ניסיונות חוזרילמרות  (2)
 ד."המגמועד למפגש עם 

  .הקמת הקשר יימשכוניסיונות  (3)

 אירועים תרבות ופנאיוועדת  .ד גרשוןרמי   

 יובל לסיירת חרובאירוע  (1)

  העלתה כי לאירוע שנה לדובדבן  30 ציון י רמי באירוע"שבוצעה עבדיקה
 .₪1 120,000.00 -דרש תקציב בשיעור כיה לסיירת חרוב יז מסוג

  כסף )אבים שיחות ניסיון שקיים רמי עם יוצאי היחידה לגיוס משמספר
  לא צלחו. (והקמת צוות

 

                                                           
1
 לא נמצא לכך תקציב.לשם קיום עצרת יובל לסיירת חרוב.  2016ודה בהעמ בתחילת שנת "החי "עהוצג בפני  דומהכום ס 
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 פירוט החלטות דובר נושא
 ביצוע/
 אחריות

 אם וכאשר  – 2017י קולר האפשרות לקיים את האירוע בשנת "עהועלתה  (1) גרשוןרמי   

 .ימצא לכך תקציב

 :לקיום אירוע היובל תבחנה שתי אפשרויות :סוכם (2)

  להצעת קולרבהתאם 

  אשר לבד  (י חוק"תחייבת עפמ)הכללית  האסיפהקיום במסגרת
תכלול תוכן התואם ציון יובל להקמת  -חוק ב הקבועיםמהתכנים 

 תהסייר

 

 

 ק"מורוועדת  .ה קורןשלום   .3

ק "א מורהחל פעילות לאיסוף והכנת חומר למתן הרצאות בנוששלום  (1)
 סיירת חרוב.

    .קיים כבר ראשונהמצגת לבסיס  (2)

 ועקאיחיאל   .4
 מ"הח  +

 אינטרנטוועדת  .ו

לשם שדרוג אתר  "סיוון"בדיקת מספר הצעות נבחרה חברת לאחר  (1)
 2העמותה.

 .₪ 15,000.00הפעילות הנדרשת מאושר תקציב בסך לשם  (2)

הודעה על ) טרפה נילי טוניס לוועדת האינטרנטמסמך זה הצ עריכתבעת  (3)
  .חברי הוועד בנפרדכל ל – ל"באמצעות דוא - כך הופצה

חצי סיכום  .5
שנתי 

(2016) 

 219 :רשומים בעמותהחברים  .א מ"הח

בהתאם להודעות גזבר העמותה ) ₪ 19,000.00 -כ :י חברים"לעמותה עתרומות  .ב
 .3(מ"לח

 :(2016מתוך נושאי תכנית העבודה לשנת ) העבודהתכנית  .ג

 צעבו :לוועד העמותהבחירות  (1)

 בוצע :יום הזיכרון והאירוע השנתי בבקעהאירועי  (2)

 בוצע :וועדות ייעודיותהקמת  (3)

 בהתהוות (:י רכיבי תכנית העבודה"עפ)עם המשפחות השכולות קשר  (4)

  (:מאת חגי לוטן)חרוב ספר  (5)

  ל המכהנים כיום כמרצים "מפגשים עם מספר קצינים בכירים בצהקוימו
בכירים באקדמיה והנם בעלי הידע והרקע הנכון לכתיבת מהדורה ב' של 

 .(בהתאם להחלטת הוועד)הספר 

 הליך ) לכתיבת המהדורהוהשלבים הצעת התקציב מ "י הח"ע משהוצגו
 תקציבההימצא לעד ולא להתחיל הוחלט לדחות  - (של כשנתיים

 .4במלואו

 עדיין לא בוצע :היובלאירוע  (6)

 בהליך מתמשך. :כספיםאיסוף  (7)

   – "(ישותשל)"מידע מרכז  (8)

  טכנולוגיתאמצעיו הקיימת והחל קידום ריכוז המידע הוועדהשודרגה/ 
  .התקשורת עם חברי העמותה

 חס לנושאים אלה מושם גם דגש על אבטחת מידע ושמירת צנעת בי
 הפרט.

לחברים שתרמו כסף  (שנת היובל) תעודות 90 -חולקו כ :חברתעודות  (9)
  .(₪ 100.00מינימום )לעמותה 

 

                                                           
2

עם החברה יחל שלב  (טרם נקבע מועד)במפגש הבא מ. "בהשתתפות יחיאל והח 2016אוגוסט  3עבודה ראשון עם החברה התקיים ביום ד' מפגש  

 ."אפיון"
3
 .2016שהגיעו במהלך יולי  ל"אינו כולל תרומות מחוהמספר  
4
 בהם מתמיכה במהדורה ב' בטענה כי אין צורך בספר כלל.רו מחברי הוועד חזחלק  



 
 

 
  עמותת סיירת חרוב

    

    סיירת חרוב יובל לשנת ה – 2016 3 /3  

  3 /3 

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

 

 פירוט החלטות דובר נושא
 ביצוע/
 אחריות

ישיבות  .6
 הוועד

המכבידה על רבים מהמשתתפים עובדה ג. "כ בר"הוועד מתקיימות בדרישיבות  .א 
 כולל אלה המגיעים מהצפון.

והקלה על הרחוקים גיאוגראפית תתקיימנה ישיבות  "חלוקה בנטל"לשם  :סוכם .ב
או מקום אחר שיוחלט )ג "ואחת בר (בבית אלי חסון)אחת בנתניה  ,הוועד לסירוגין

 .(במשותף

   , נתניה.31 יתקיים בבית אלי חסון, רחוב דבורה (טרם נקבע מועד) הבאהמפגש  .ג

 

 

  רושם הדברים

 שי י.

 

 

 

 

 מ"החפרישת 

 בעמותה.  מילאתיוועד העמותה וכל תפקיד אחר אותו מתי על פרישלהודיעכם בזאת הריני 

 .2016אוגוסט  4היום,  הודעתי זו תחולת

  

 העמותה.וחברי ש "ועמי, על כך אעביר לרשם העמותותהודעה 

 

 רבה באשר תלכו ותפעלובהצלחה 

 שיי. 

 

 

 תאריך נשלח ע"י נמען

 040816 דוא"ל תפוצה רשימת 

 

 


