עמותת סיירת חרוב

פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה
ישיבת וועד ראשונה לשנת העבודה 2018

 29ינואר2018 ,
 23ינואר 2018

מועד
הישיבה
משתתפים
(חברי וועד):
נעדרים
עוד נוכחים

1

יהודה בר

6

שמואל מור

 7שלום קורן

1

י .קולר

 2מ .בודאגה

(י-ב)

 2אתי מנור

 -יו"ר

3

3

 4יחיאל אקוע

אלי חסון

5

א .גבריאלי

ד .גילת

הח"מ
אגף החינוך – עירית ר"ג

מיקום:

*משתתפים

תפוצה:

(וועד)

*נעדרים

(וועד)

*יועמ"ש – ח .שרייר *רו"ח – ג' גולדמן

*נושאים רלוונטיים (לידיעה/ביצוע)* .........:וועדת ביקורת

נושאים על סדר היום
נושא

דובר

 .1כספים

תרומות
לעמותה

הח"מ

.2

דו"ח
שנתי
2016

הח"מ

פירוט/החלטות
א.

ב.

ג.

ד.
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ביצוע/
אחריות

"קרן רוז ופיני דגן"


הקרן שהוקמה ע"י פיני דגן (ממציא הדגן) תשתתף במימון מלגות
לחיילים מצטיינים המסיימים שירות בסיירת חרוב.



מימוש תרומה זו יבוצע בהתאם לסיכום שבין העמותה לפיני ונוהל
הענקת מלגות של העמותה.

קבלות לתורמים


החל מ 1-ינואר  2018מונפקות לתורמים לעמותה קבלות
ממוחשבות בזמן אמת.



קבלה תקוון ישירות לתורם (מותנה בקיום חשבון/כתובת דוא"ל) –
וגזברות העמותה.

כרטיסי אשראי


הסתיים הליך הטמעת ביצוע תשלום באמצעות אתר העמותה



כיום ניתן לתרום לעמותה ע"י כרטיסי אשראי

הוראות קבע


אף כי בהיקף מצומצם עדיין  -העברת כספים ע"י תורמים
באמצעות ה"ק החלה.



בימים הקרובים נסיים את ההליך הנדרש להסדרת הוראות קבע
באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאית).



עם סיום ההליך נחל בהפצת טפסי הצטרפות להוראת הקבע ,הן
ידנית והן באמצעות אתר העמותה.



לאחר אישור הדו"ח שהוכן ע"י ג'ורג' גולדמן ואושר ע"י וועדת
הביקורת ו-וועד העמותה – הובא הדו"ח לאישור האסיפה
הכללית.



הליך אישור דו"ח הכספים השנתי לשנת  2016ע"י האסיפה
הכללית (הצבעה דיגיטאלית/אינטרנטית) -הסתיים.
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דובר

נושא
 .3זכות חתימה

ביצוע/
אחריות

פירוט/החלטות


בנפרד מקביעת בעלי הרשאת חתימה בחשבון בנק העמותה ,אנו נדרשים
לקביעת  2בעלי זכות חתימה לנושאים נוספים שמענייני העמותה ,לרבות
תשתית תרומות לעמותה ע"י כרטיסי אשראי באמצעות אתר העמותה.

סוכם
 הצבעת פה אחד (לרבות ד .גילת שנעדר מישיבה זו) :י-ב והח"מ הנם בעלי
הרשאת חתימה בשם העמותה.
 .4תכנית
עבודה
שנתית

הח"מ  +י-
ב

 .5תקציב
שנתי

הח"מ  +י-
ב

 .6מלגות

משפחות
הנופלים

 .7וועד
העמותה

תפקוד



הוצגה תכנית העבודה לשנת ( 2018במצ"ל).



וועד העמותה מאשר את התכנית.



הוצג התקציב לשנת העבודה ( 2018במצ"ל).



וועד העמותה מאשר את התכנית.



בעת זו  -בראיית נחיצות המלגה וחתך הגילאים בקרב משפחות הנופלים,
נבחן פעם נוספת לשם קבלת החלטה ביחס לאחת משתיים:

י-ב ,הח"מ
ראשי וועדות

הח"מ

( )1הענקת מלגה שנתית
( )2קיום אירוע שנתי לכלל משפחות הנופלים.
סוכם
 לבקשת המשתתפים ,הנושא יידון בישיבה הבאה.


מסיבות אישיות פרשו לאחרונה  2חברים מוועד העמותה (אלכס שמגר ורמי
גרשון) .לשם תפקוד ועמידה במשימות הוועד ,נדרשת השלמת השורות.

סוכם
 עד הישיבה הבאה ולאחר היוועצות עם יועמ"ש העמותה ובחינת הקבוע
בחוק – נגבש עמדה באשר לשני נושאים עיקריים:
( )1צירוף חברים לוועד העמותה

י-ב ,ד .גילת ו-
הח"מ

( )2קיום בחירות

רושם הדברים
שי
י.

עמותת סיירת חרוב ()1974 – 1966
ע.ר580565414 .

לוט:
.1
.2

תכנית עבודה לשנת 2018
הערכת תקציב לשנת העבודה 2018
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נמען

נשלח ע"י

תאריך

רשימת תפוצה

דוא"ל

290118

עמותת סיירת חרוב ( )1974 – 1966ע.ר580565414 .

עמותת סיירת חרוב

תכנית עבודה שנתית – לשנת 2018
כפי שאושרה ע"י וועד העמותה בישיבתו ביום  23ינואר 2018

נושא
* אירוע שנתי /
אסיפה כללית

פרטים

טרם נקבעו מועד ,מיקום ותוכן

* פעילות ותפקידים
בוועד העמותה

בחינה מחודשת של בעלי תפקידים – במגמה לחלוקת נטל ע"י איתור וגיוס מסייעים
מקרב יוצאי הסיירת.

* סיירת חרוב

המשך והידוק הקשר עם הסיירת הפעילה .בין היתר:





המשך הענקת המלגות
השתלבות באירועי הסיירת (מסעות ,כנסים ,אירועי הסמכה/סיום ,הרצאות/סיורי
מורשת וכיוב')
הטיפול בחיילים בודדים (מאמאנט)
ייזום אירוח צוותים באירועים ייחודיים ע"י ספונסרים/מארחים (אירועי ספורט/הצגות
וכיוב').

* משפחות הנופלים

הידוק הקשר ופעילות להרחבת המצטרפים לעמותה מקרב משפחות הנופלים.

* מורשת

הרצאות והדרכה
 בניית קבוצת-מרצים מקרב יוצאי הסיירת ,בעלי יכולת וכישורים לייצג את העמותה ע"י
מתן הרצאות והדרכת סיורי שטח לסיירת הפעילה ומעוניינים/פונים נוספים (הכל
בכפוף לממצאי בדיקה לגופו של עניין).
אתר אינטרנט




* אתר ההנצחה

גיבוש תכנית לשדרוג האתר בבקעת הירדן ,שתכלול גם:





* אזכרות לנופלים
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שדרוג חזות האתר
הרחבת תוכן האתר
נתמקד בהרחבת "תיקי נופלים"

מצגת תולדות היחידה.
הצבת עמדת מחשב למצגים דיגיטליים של הנופלים (צילומים וחומר כתוב).
שדרוג השילוט החיצוני.
גינון

 נפעל (ע"י פרסום באמצעים העומדים לרשותנו) לפקידת קברי הנופלים לאורך כל
השנה (ככל שנוכל)
 בהתאם למסורת ומדיניות העמותה  -גם השנה נפקדו את קברי הנופלים ביום הזיכרון
לחללי צה"ל ופעולות איבה
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תקציב העמותה (הערכה) לשנת העבודה 2018
כפי שאושרה ע"י וועד העמותה בישיבתו ביום  23ינואר 2018
רכיב/פירוט

סכום
(הערכה)

הערות

ארוע אזכרה שנתי
(האתר בבקעה)

₪5,000.00

מאז יולי  ,2017הטכס מתקיים במתכונת צבאית ,במשולב ובמשותף עם
הסיירת הצעירה

שימור הקשר עם משפחות
הנופלים

₪15,000.00

תקציב זה הינו הערכה בלבד .אנו פועלים לגיבווש דרכי פעולה להרחבת
ופיתוח הקשר עם משפחות הנופלים
תכנון :אירוע בשני חלקים המשלב את התכנים כדלהלן:

מפגש שנתי -

אסיפה כללית

₪6,000.00

אירוע תרבותי/אומנותי
(הערכה מינימלית)

₪30,000.00

מלגות למשתחררי הסיירת
(מצטיינים)

₪16,000.00

הוצאה קבועה בעדיפות ראשונה .ארבע ( )4מלגות בשיעור ₪ 4,000.00
כל אחת  -לחייל מצטיין אחד במחזור (בכפוף להתניות שהצבנו לעצמנו ביחס
למספר המלגות  -נוכח סכום המילגה).

שונות

₪5,000.00

דוור ,תעודות חבר ,אינטרנט ,זרים ,שילוט ,מזכרות וכיוב'

סה"כ

₪77,000.00

התקציב אינו כולל שורת
נושאים שלגביהם יידרש תקציב
מיוחד/ייעודי:

* מפגש רעים *הכינוס השנתי של האסיפה הכללית * תוכן
תרבותי/אמנותי/אקטואליה

* שיפוץ חדר ההנצחה
* סרטון (תולדות)  -לחדר ההנצחה
* ספר תולדות חרוב ()1974-1966
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