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 פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה

 
 2017 אוקטובר 29 :תאריך

 

   2017 אוקטובר 24 ישיבהה מועד

  משתתפים
 :)חברי וועד(

 גבריאלי .א 5 יחיאל אקוע 4 אלי חסון 3 אתי מנור 2 יו"ר -יהודה בר  1

       דודי גילת 7 שמואל מור 6

       הח"מ * רבי גריפור * עוד נוכחים

 ר"ג –פארק הספארי  מיקום:

 –רו"ח * ח. שרייר –יועמ"ש * מ. בודאגה, ר. גרשוןש. קורן, קולר, . י: וועד מנהל(חברי ) נעדרים* )וועד( משתתפים* תפוצה:
 ביקורת וועדת *  ----------: )לידיעה/ביצוע( נושאים רלוונטיים*ג' גולדמן 

 

 נושאים על סדר היום

 החלטותפירוט/  דובר נושא
 ביצוע/
 אחריות

קופת  כספים .1
 העמותה

  ₪  20,000 -בקופת העמותה כיום כ א. ש. מור

 סוכם ב.  

 קוו אדום", בהתייחסות -במפגש ש. מור והח"מ תקבע המסגרת ל"
 להוצאות קבועות, משתנות ועלויות יישום תכנית עבודה שנתית.

  סיירת חרוב שפרטי הקשר אליהם תופץ איגרת התרמה לכל יוצאי
 מצויים בידינו.  םוכתובותיה

 ."הכוונה היא לאסוף תרומות לעמותה בשיטת "הוראת קבע 

 ש. מור
+ 

 הח"מ

גזבר   
 העמותה

 ש. מור מבקש לסיים תפקידו בהקדם.  ג. 

  כגזבר זמני עד לבחירות לוועד העמותה ומינוי גזבר  מוצעהח"מ
שמואל  קבוע.

מור + 
הח"מ + 

 בעלי
הרשאת 
 חתימה

 סוכם ד.  

  הח"מ יכהן כגזבר זמני של העמותה עד לבחירות לוועד ומינוי גזבר
 קבוע.

  תועבר אל הח"מ  –הרשאת החתימה של שמוליק בחשבון הבנק
 .1בנוכחות בעלי הרשאת החתימה האחרים

 נוהל הענקת מלגות .ה הח"מ מלגות  

  עוסקת  ,שהועברה מבעוד זמן לעיון חברי הוועד ,הנהלטיוטת
בהענקת מלגות לחיילים מצטיינים המשתחררים משירות בסיירת 

  .חרוב

הח"מ + 
וועדת 

מלגות + 
 אלי חסון

 סוכם .ו   

 .הנוהל מאושר ע"י וועד העמותה 

  ,שיעור המלגות יקבע עפ"י אף כי סכום המילגה נקוב בנוהל
 מצבה הכספי של העמותה.

  ולא ממספר המלגות  –כמגמה נפעל להפחית משיעור מלגה
 השנתי למשתחררי הסיירת.

  לאחר שנדון בנושא עם נציגי המשפחות השכולות תתקבל
 החלטה באשר להענקת מילגה גם להן.

                                                           
1
 2017נובמבר  1פגישה להסדרת הנושא בבנק הפועלים ר"ג, נקבעה ליום ד'  
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 פירוט/החלטות דובר  נושא
 ביצוע/
 אחריות

ש. מור +  האזכרה השנתית .2
 אלי חסון

"המסורתיים" ונפעל כדי לקיים את אירוע כמגמה נשוב למועדים  א.
 21 -או ב 20 -האזכרה השנתית לחללי חרוב באתר בבקעה ב

 .2018למרס 

אלי חסון 
+ ש. 
מור + 
 הח"מ

( ונתקבלה 25.10הנושא עלה במפגש שבין מפקד הסיירת והח"מ ) ב.   
 הסכמה עקרונית באשר למועדים אלה.

 סוכם ג.    

  הנושא  עם ק. הנפגעים של חט. נקיים בהקדם מפגש לתיאום
 . 2כפיר )משה קמה(

וועדות  .3
 העמותה

וועדת 
חברים 
 )אכ"א(

 אהוד
 גבריאלי

  ברשימות  מאז העדכון בישיבת הוועד הקודמת לא חל כל שינוי
 .השמיות של יוצאי הסיירת

  יוצאי היחידה הכוללת גם את  550 -ברשותנו רשימה בת כ
חברי  230 -מתוך כך כ. םדרכי הקשר אליהם וכתובותיה

  עמותה רשומים

וועדת  
 -הנצחה ו
משפחות 

 שכולות

  אזכרות לחללים אלי חסון

קצין הנפגעים של מועדי האזכרה לחללים מובאים לידיעת אלי ע"י  א.
ליד כל קבר בכל הארץ.  נציגותמציב הצבא חט. כפיר. לטקסים 

-חבריםבנוסף, באורח ספוראדי מגיעים לעיתים יוצאי הסיירת 
 של הנופלים. לנשק

 אלי חסון 
נמשיך ליזום, לארגן ולפקוד את קברי החללים  –אשר לעמותה  ב.

ביום הזיכרון הממלכתי )במקומות מסוימים יום קודם לכן( וככל 
שיעלה בידינו נביא לידיעת מי ששרתו במחזור/פלוגה/גיוס עם 

 החלל את מועדי ומיקום טקסי האזכרה במהלך השנה.

להודיע איתור "עמיתים" למחזור/פלוגה/גיוס של החלל, כדי ל ג.
ולעדכן במועד ומיקום טקס אזכרה במהלך השנה, יסתייע אלי 

 .באהוד ונילי )אכ"א(

אתר    
 אינטרנט

יחיאל 
 אקוע

 קיימת האטה בהעברת חומר להכללה באתר. א.

יחיאל 
 אקוע

  מסד נתונים + דוור ב.

  בטווח הזמן הקרוב נקדם את הקמת מסד הנתונים של יוצאי
 3הסיירת

  לבעלי הרשאה  תוגבל אליו גישהכחוק וה המסד יאובטח
 בלבד

  גישה לרשימת קשר )נגזרת ממסד הנתונים( תתאפשר ליוצאי
 .היחידה

 נבחן את האפשרות לביצוע דוור ישיר באמצעות האתר ג.

נבחן יישום מערכות תשלום )תרומות חברים וידידים( באמצעות  ד.
 האתר.

סיוע לאירועי  .4
 פלוגות/מחזורים

פלוגות/מחזורים/גיוסים מקיימים  -בנוסף לאירועי העמותה  א. 
פעילויות/מפגשים עיתיים ואנו נדרשים לשאלת סיוע העמותה 

  לאירועים אלה.

 

 

                                                           
 2017 אוקטובר 31פגישת א. חסון/ש. מור/הח"מ עם ק. הנפגעים נקבעה ליום ג'  2
3
 .2017נובמבר  14 -מפגש עם "סיוון" נקבע ל 
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 פירוט/החלטות דובר  נושא
 ביצוע/
 אחריות

 סוכם ב.   

נפעל לסייע לחברים המארגנים ומפיקים אירועים שאינם מטעם 
העמותה ככל שיש בידי העמותה לכך בכל הקשור להיכרויות שונות 
עם אנשי מפתח, בעלי תפקידים שונים, סיוע באיתור והשגת מתקנים 

 אך לא נסייע כספית. –ואתרים לקיום אירועים כאלה וכיוב' 

 

, ימלאו שנתיים לבחירות 2018בסמוך לתום הרבעון הראשון של  א.  בחירות .5
 וועד העמותה. -שנערכו לוועדת הביקורת ו

 הח"מ
 סוכם: ב.   

  טרם – 2018נקיים בחירות בסמוך למחצית הרבעון הראשון לשנת 
 האסיפה הכללית. התכנסות

 .הבחירות תתקיימנה בשיטה בה פעלנו בבחירות קודמות 

כינוס האסיפה  .6
 הכללית

עלינו לכנס את האסיפה הכללית אחת לשנה. מוצע לקיים את  א. 
 2018הכינוס בתום הרבעון הראשון/תחילת שני של שנת 

רמי 
 גרשון

 סוכם: ב.    

   כינוס האסיפה הכללית בתום הרבעון הראשון/תחילת שני לשנת
 לאחר קיום הבחירות. 2018

 :האסיפה הכללית תחולק לשניים 

להצגת הוועד החדש ואישור דו"ח וועדת החלק הרשמי  (1)
 הביקורת, תקציב ותוכנית עבודה.

 חלק תרבותי/אומנותי )ככל שימצאו לנו משאבים לכך(. (2)

 

   

   
 

 ישיבת הוועד הבאה

 2017נובמבר  28יום ג' הישיבה תתקיים ב 
  בהמשך -עדכון שעה ומיקום 

 

 
 
 

 רושם הדברים

 שי י.

 

 

 

 

 

 

 תאריך נשלח ע"י נמען

 301017 דוא"ל רשימת תפוצה 

 (1974 – 1966עמותת סיירת חרוב )

 580565414ע.ר. 

 


