2/1

עמותת סיירת חרוב

פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה
מועד
הישיבה

 12פברואר2020 ,

 5פברואר )16:00( 2020
משתתפים

1

יהודה בר – יו"ר

2

אהוד גבריאלי

3

אלי חסון

נעדרים

דודי גילת

4
דייויד זילברג

5

יוסי קולר

6

יחיאל אקוע

7
מנחם נפה

8

צביקה צוק

9

קובי מירון

10

שלום קורן

11
עוד נוכחים

הח"מ

מיקום:

בית אלי חסון ,נתניה.

תפוצה:

*משתתפים *נעדרים *בעלי תפקידים :יועמ"ש  -י .זהבי ,רו"ח – ג' גולדמן *וועדת ביקורת *יונתן אליהו – דור המשך
*תפוצת נושאים רלוונטיים

נושאים על סדר היום
נושא
כספים

דובר

אחריות ביצוע

פירוט/החלטות

עדכון

הח"מ

• עדכון – חשבון העמותה בבנה"פ.

דמי חבר

פורום

• בישיבת הוועד מיום  14נובמבר  2019הועלה נושא חיוב דמי חבר כתנאי לחברות
בעמותה ,להצבעה עקרונית .ברוב קולות (נמנע אחד :י .קולר) סוכם ,עקרונית,
על השתת דמי חבר.

דו"ח
שנתי

הח"מ

• ב 19 -ינואר  2020הועבר אל ג'ורג' גולדמן ,ע"י הח"מ ,התיעוד הנדרש להכנת
דו"ח הכספים לשנת העבודה  .2019ג'ורג' התבקש להכין את הדו"ח לאישור
האסיפה הכללית הבאה ( 7מאי  )2020ולא יאוחר מ 31 -מרץ ( 2020כדי לאפשר
אישור הדו"ח ע"י וועדת הביקורת והוועד).

 ג'ורג' גולדמן -הח"מ

הקצאת משהב"ט
לאתר ההנצחה

• עדכון ביחס להקצאת כספי משהב"ט לשדרוג אתר ההנצחה בבקעה (באמצעות
המועצה האזורית) – נידחה לישיבה הבאה.

שלום קורן

פורום

• נוהל הענקת המלגות למצטייני סיירת-חרוב ,הכולל גם את המלצות וועדת
הביקורת ובניסוחו כפי שהופץ לעיון חברי הוועד ב 21 -ינואר  ,2020אושר ע"י
וועד העמותה.

• משום מורכבות הנושא הוא מועלה לדיון נוסף גם בישיבה זו.
סיכום

מלגות

עדכון
נוהל

•

בישיבת הוועד הבאה תתקבל החלטה בנושא זה.

•

בהתאם להחלטת הוועד – יקבע גם סכום דמי החבר השנתיים.

•

החלטה חיובית – תוכלל בתקנון העמותה.

•

טרם ישיבת הוועד הבאה יועבר ע"י הח"מ לחברי הוועד מסמך נתוני רקע כסיוע
לקבלת ההחלטה האמורה.

• הנוהל המעודכן יוטמע באתר העמותה.
אירוע
האזכרה
השנתית

הח"מ

 הח"מ -יחיאל אקוע

• הנחיית הטקס  -עפ"י סיכום עם הצבא הטקס השנתי יונחה לסירוגין ,שנה מנחה
מטעם החטיבה  -ושנה לאחריה מנחה מטעם העמותה .חברי הוועד מתבקשים
לאתר מנחה מטעם העמותה ומבעוד זמן (הטקס ב 1-אפריל  )2020ולא יאוחר מ-
 1מרץ  2020ולהעביר שמות מועמדים להנחיה ל-יב'.
• מרצה אורח – בסיכום שבין י-ב' לדוד לחיאני ,יהיה דוד המרצה האורח באירוע,
בנושא פיתוח והתיישבות בבקעת הירדן.
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הח"מ
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נושא

 -אחריות ביצוע

דובר

פירוט/החלטות

תקנון
העמותה

עדכון

הח"מ

• תקנון העמותה מחייב מספר עדכונים ,לרבות הכללה/הפנייה לנהלים
(מלגות ובחירות) ,דמי חבר (בכפוף להחלטת הוועד) ועוד.

האסיפה
הכללית

ארגון
ותיאום

הח"מ/פורום

פעילות
סיירת חרוב

עדכון

הח"מ

• הכוונה היא להציג את התקנון המעודכן לאישור האסיפה הכללית
הקרובה ולפיכך הוא יוכן לאישור מקדים של הוועד שלא יאוחר מ1 -
אפריל .2020
• האסיפה הכללית תתכנס ב 7 -מאי 2020
• המרצה האורח יהיה אליעזר צפריר (גייזי) – יוצא המוסד שירצה בנושא
אירן (אז – בתקופת הקשר עם ישראל ובהיותו פעיל שם – ועתה).

 הח"מ תיאום מקום :אהודגבריאלי
דייויד
 מרצה:זילברג
 הודעה/תפוצהלחברי העמותה:
הח"מ/נילי טוניס

• מסמך אירועי הסיירת (חברתיים/יחידתיים) לחודשים פברואר עד מאי
 2020הועבר לכל חברי הוועד (.)5.2.2020
• בחלק מהאירועים יישא דברים יו"ר העמותה .כמו כן קיים מקום ואף
חשובה השתתפות חברי העמותה.
• תזכורת לאירועים הרלוונטיים תועבר בהמשך.

 -הח"מ

ישיבת הוועד הבאה תתקיים ביום ד'  4מרץ  ,2020שעה 16:00
מיקום ורשימת נושאים יועברו בהמשך.

רושם הדברים
י.

שי
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נמען

נשלח ע"י

רשימת תפוצה

דוא"ל

תאריך
12022020
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