עמותת סיירת חרוב
פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה
 24אוגוסט2018 ,
 7אוגוסט 2018

מועד הישיבה
משתתפים

1

יהודה בר  -יו"ר

 2יוסי קולר

3

שלום קורן

(חברי וועד):

6

אלי חסון

 7דייוויד זילברג

8

צביקה צוק

עוד נוכחים

הח"מ

מיקום:

בית אלי חסון ,נתניה.

תפוצה:

*משתתפים

 4יחיאל אקוע

5

אהוד גבריאלי

*נעדרים (חברי וועד מנהל) :ד .גילת ,א .פאניש,
*בעלי תפקידים :יועמ"ש – ח .שרייר רו"ח – ג' גולדמן  אורי עתיר
*נושאים רלוונטיים (לידיעה/ביצוע)✓ -חט' כפיר* :מג"ד חרוב *ק .נפגעים ✓עמותת חרוב* :פיני דגן *א .בצר *צ .שני *י.
קליין ✓ מחולה-ג .נהלוהי
*וועדת ביקורת
נושאים על סדר היום
נושא
פורשי

אירוע פרידה

דובר
יו"ר

הוועד

כספים

סוכם
.1

אירוע הפרידה ל 5-פורשי הוועד יתקיים ב 28 -אוגוסט  2018בהשתתפות חברי
הוועד הפעיל ונציגי משפחות הנופלים.

.2

לפורשים יוגשו מגינים מטעם העמותה ומכתבי תודה והערכה על פועלם בוועד.

.3

מאושר תקציב בסך כ₪ 1,500.00 -

(אלף וחמש מאות )₪

עדכון

הח"מ

דו"ח 2017

הח"מ

טרם אותרו סימוכין להכנסות בסך  18,000.00המעכבים את סגירת דו"ח הכספים
לשנת  .2017אלי חסון (וועדת כספים) ממשיך לפעול לאיתור.

דמי חבר

הח"מ

מתבקשת בחינה מחודשת של מדיניות העמותה בעניין דמי חבר.

וועד

פרלמנט
הריביירה
(מיאמי)
אסיפה
כללית

פירוט/החלטות

מפגש שנתי

הח"מ

ביצוע/
אחריות

י-ב
אלי חסון

עדכון ח-ן בנה"פ.
אלי חסון

סוכם
.1

נמשיך במדיניות העמותה שלא לגבות דמי חבר.

.2

תרומות לעמותה ושיעורן  -נותיר לשיקול דעת יוצאי סיירת חרוב ואחרים.

.3

להערכת רוב חברי הוועד ,באם יידרש לנו תקציב מיוחד לאירועים ומיזמים ,ע"י
פנייה ופעולות גיוס כספים תצליח העמותה להעמידו.

יו"ר

עדכון :מפגש הח"מ במיאמי עם פיני דגן ונשיאת דברים קצרה בפני הפרלמנט בנושא
פעילות העמותה בהתייחס לסיירת חרוב הצעירה.
הערה :מאז המפגש הנ"ל ועד כתיבת סיכום זה נתרמו לעמותה כ.USD 3,000.00 -

וועד

סוכם
 .1האירוע יתקיים ביום ה'  13דצמבר 2018
 .2תוכן:
א .מפגש רעים
ב .הפרק המנהלי (חובה)
ג .הרצאת אורח (נפעל לאיתור דמות דומיננטית בציבוריות הישראלית)
 .3מספר חברים יקימו קשר לבדיקת היתכנות ותקציב עם מרצים אפשריים

כתובת
העמותה
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הח"מ

יו"ר

כתובת העמותה השתנתה – וכיום כתובתנו היא משרדו של דודי גילת .הודע רשמית
על כך הועברה לרשם העמותות.
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עמותת סיירת חרוב
דובר

נושא
תקנון
העמותה

עדכון תקנון
העמותה

הנצחה

קברי הנופלים

אלי חסון

חורשת חרוב

אלי חסון

וועד

ביצוע/

פירוט/החלטות

אחריות

 .1בהתבסס על אישור יועמ"ש העמותה:
סוכם

סעיף  5ס"ק – 5.1
•

הנוסח הקיים מתבטל.

•

להלן הנוסח החדש :מספר חברי הוועד יהיה  – 12ולא יפחת מ 3-
חברים.

סעיף  5ס"ק – 5.2
•

הנוסח הקיים מתבטל.

•

להלן הנוסח החדש:
 5.2תקופת כהונת הוועד
 5.2.1הועד יבחר באסיפה הכללית לתקופה בת  4שנים;
 5.2.2הועד הנבחר ימשיך לכהן גם בתום התקופה האמורה,
זאת עד לבחירת ועד חדש ע"י האסיפה הכללית;
 5.2.3חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש;

 .2הצבעה לאישור שינוי התקנון ע"י האסיפה הכללית תבוצע דיגיטאלית.

הח"מ

 .1שלט העמותה על קברי הנופלים
א.

כיתוב (המשפט :היה לוחם בסיירת חרוב) יבוצע ע"י אגף ההנצחה.

ב.

סמלי הסיירת והעמותה – ימומנו ויותקנו על ידינו.

ג.

מודגש:
•

השילוט מותקן מטעם ובשם העמותה .לפיכך ,בנוסף לכנפי הסיירת שלא
השתנו מאז הקמתה (יופיעו על שול אחד של הכיתוב) – הסמל השני (על
השול שמהעבר השני) יהיה זה של העמותה שהנו תג השרוול של הסיירת
המיתולוגית (חרב וכנף אחת).

•

שני סמלים אלה יותקנו גם על שילוט קברי חללי גדוד חרוב ,אף כי על
שילוט קברי חללים אלה ייכתב "היה לוחם בגדוד חרוב" .שכן ,השילוט
הנו מטעם העמותה.

ד.

תקציב  -להכנת הסמלים מאושר תקציב בסך כ ₪ 120.00 -לכל חלל.

 .2התקיימה פנייה למשפחות נופלים מהצפון ונתקבל אישורן להתקנת שילוט
העמותה על  5קברי חללים.
הערה :בעת עריכת מסמך מסכם זה החלה כבר התקנת השלטים על קברי החללים
שהסכמת משפחותיהם לכך ניתנה .אנו בהליך הכנת הסמלים.

אלי חסון

 .3מאתר ההנצחה נמסר כי מדיניות קק"ל שונתה ועתה אינם מקצים עוד חלקות
ושטחי יער להנצחות פרטים או ארגונים ספציפיים (לרבות יחידות צבאיות) .הנושא
מתואם גם עם אגף ההנצחה במשהב"ט עמם מצוי אלי בקשר.
סוכם
 .4חברי וועד המצויים בקשר עם גורמים רלוונטיים לעניין זה יפעלו לבדיקת הדברים
ביתר העמקה ופירוט.

אהוד
גבריאלי
צביקה צוק

ישיבת הוועד הבאה תתקיים ביום ד'  12ספטמבר  ,2018שעה  ,15:00במשרדו של שלום קורן
בחברת ניר-אור רחוב עמל  ,13פארק אפק ראש העין .קומה 3
לתיאום חנייה פנו נא אל מנהלת משרד – סער מרשק ,טל' נייד  , 050-3833816דוא"לsaar@nir-or.com
רושם הדברים
י.

שי

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

נשלח ע"י

תאריך

רשימת תפוצה

דוא"ל

210518
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