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 2018אפריל,  20

 פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה

 מועד
 ישיבהה

 2018 אפריל 10

  משתתפים

 :)חברי וועד(

  שלום קורן 4 שמואל מור 3 יחיאל אקוע 2 יו"ר - ב(-)י יהודה בר 1

          

 גבריאלי א. . 6 מנור   א. . 5חסון    א.  .4  גילת  ד.  .3בודאגה    מ.  .2קולר    י.  .1 נעדרים

         הח"מ  עוד נוכחים

 (אור, ראש העין-חברת ניר)שלום קורן משרד  מיקום:

 ג' גולדמן  –רו"ח * ח. שרייר –יועמ"ש *  (וועד) נעדרים* )וועד( משתתפים* תפוצה:

 ביקורת וועדת * ר, מפקד סיירת חרובצב ל א."סא :)לידיעה/ביצוע( נושאים רלוונטיים*

 

 נושאים על סדר היום

 החלטותפירוט/  דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

הוראות  כספים .1
 קבע

לאחר יום העצמאות נסיים את הליך ביצוע הוראות קבע  :הערכה הח"מ
 .לעמותה באמצעות אתר האינטרנט תרוםנים לימעוניל

 + אקועיחיאל 
 מ"הח

ניהול  .2
 תקין

. 2018לשנת  –רשם העמותות אישור לניהול תקין -השנה קיבלנו מגם  הח"מ 2018 שנת
  תופץ בדוור הישיר ובאמצעות אתר העמותה.ההודעה 

אירוע  .3
האזכרה 

 השנתי

נושאים 
 עיקריים

כל 
 המשתתפים

חלו ליקויים שהחלו ביצוע ב י ובאחריות הצבא."אורגנו ע - הסעות
ז, אי הכרת נקודות איסוף "שיבושים בלו :היתרבין כבר בשלב התכנון. 

מלווים, אי הכנת המסיעים באשר למאפייני -י הקצינים"ומיקום מפגש ע
 ציר ועוד.

לתכנון וביצוע  אף שהצבא אחראי - ובתיאום עם הצבאה בהסכמ
 "שביל הזהב"נמצא משותף גם ליישום . , העמותה שותפה לוהאירוע

לפגוע בפקודת/נוהל הצבא ביחס  שלאומאידך  – מחד לייצוג העמותה
 לאירועים מסוג זה. 

 ליתר הבלטה של דגל העמותהנפעל  – דגלול

כוועד מנהל אנו חייבים  – יוצאי הסיירת המיתולוגיתהשתתפות 
ות יוצאי הסיירת באירוע לפעול ביתר שאת להרחבת השתתפמשיך לה

 השנתי.

כי פנינו לקצין הנפגעים והובטחה השתתפותנו אף  – מסכםדיון 
 בדיון כזה, טרם נתקבל זימון.

 סיכום

ולשמר אירוע, בת הקשר והשתתפות משפחות הנופלים לשמר אכדי 
 - את ייצוג העמותה

 את  –בשלב התכנון כבר  –יותר, כדי להביא  רביםעלינו להיות מעו
  .לידי ביטוי ניסיוננו

  בין ניהול שהבחנה העל נקפיד  המשותפת עם הצבאבפעילות
 העמותה. וייצוג מעורבות לבין  –האירוע 

 +חסון אלי 
 מ"הח

יום  .4
הזיכרון 
 הלאומי

עליה 
 ילקבר

 החללים

כל 
 המשתתפים

  השנה נעלה לקברי החללים.גם  –כדרכנו 

 "חולקוושלטי העמותה  "משימות  

  קורן שלום
 (קורן וגתפל)
  חסוןאלי 
 מ"הח 
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 החלטותפירוט/ דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

וועד  .5
 העמותה

הצטרפות 
 דור המשך

 פ בגדוד חרוב."הוועד הצטרף אריק פאניץ', לשעבר מאל   מ"הח

  יוצאי הגדוד והסיירת  בין "הגורם המקשר"היא כי יהיה הכוונה
 לעמותה. – המתחדשת

  טרם  (פ בגדוד חרוב"בדוסה, לשעבר מ שאול) הנוסף המועמדעם
 תקיים מפגש.ה

 ל אורן צבר"סא לידיעת  

יוצאי  .6
סיירת 

 חרוב

פרויקט 
 מאמאנט

יוצא הסיירת, אדבין קוניקוב )משתחרר מצטיין שהוענקה לו מלגת  מ"הח
קורס מאמנים במסגרת פרויקט מאמאנט )עפרה וגרי העמותה(, החל 

 אברמוביץ(.  

שיתופו של אדבין בקורס היה ניסיון ראשון למימוש רעיון של עפרה 
 .וגרי אברמוביץ )גרי, לוחם חרוב המיתולוגית וחבר בעמותה(

 : 20.4.2016 -עדכון מ

 אדבין הפסיק השתתפותו בקורס. 

  ייה, לא תאמה את ציפיותיו. הפעילות, באופ –לדבריו, כהיזון חוזר
לדעתו,  אינה מתאימה ללוחמי הסיירת )נושאית, חברתית 

 ומקצועית(. 

 .ייתכן והנושא יתאים לבנות היחידה 

 ל אורן צבר"סא לידיעת  
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