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א ס יפ ה ח צ י ש נ ת ית ש ל ווע ד ה ע מ ות ה
 ס יכ ום .כללי
 .1בהמשך למכתב הזימון לאסיפה מה 1-יולי ,2019
נערכה ב 17 -יולי  2019בבית ההסתדרות בפתח תקוה ,אסיפה חצי שנתית של וועד העמותה.

מ ט ר ת ה א ס יפ ה
 .2דיווח ועדכון הפורום בפעילות העמותה.
 .3דיון וסיכום נושאים העומדים על הפרק.
ה ש ת ת פ ו- :
 .4חברי וועד-:
משה ספקטור ,שלומי גרונר ,מוטי לפיד ,יוסי הלפמן ,עמיחי שתיל ,דורון לנדוי ,יוסי מלמן ,יפתח יוקר,
בנצי נצר ,מוטי מזרחי ,בצלאל טרייבר ,שי הומינר ,נמרוד )נימי( ארקליס ,שמואל פז,
 .5בעלי תפקידים בוועד העמותה-:
 נשיא העמותה.אמציה )פצי( חן
אריה )שיפמן( רמות  -יו"ר העמותה.
 מבקר פנים .נדב ממלוק
 רו"ח העמותה .יזהר קנה
 גזבר .גרשון וילן
 יועץ ביטוח .אלי שפלטר-
 מזכיר.צביקה כהן
נעדרו-:
יורם שטרית
אהרון )הקש(שקד

 יועץ משפטי. -דובר.

 .6מספר המשתתפים מאפשר קיום האסיפה עפ"י התקנון

ל ה ל ן נ וש א ים ש נ ד ונ ו /ס וכ מ ו
 .7אושר פה אחד מזכיר הישיבה  -אריה )שיפמן( רמות.
 .8סיכום ישיבת הוועד הקודמת מ 28 -פבר'  - 2019אושרה פה אחד.

ר א ש י/מ ר כ ז י צ וות י ה פ ע יל ות א ו נצ יג יה ם ה צ יג ו א ת פ ע יל ויות ה צ וות ים .
 .9צוות הפעילות החינוכית והמורשת
 נמרוד )נימי( ארקליס הציג את פעילות הצוות עם טירוני גבעתי וקורס טייס ,לאורך שנות הפעילותהרבות של הצוות.
 סיכום  -יתקיים עם הצוות דיון ניפרד ,לקביעת נהלי עבודה מתואמים עם הנהלת העמותה,כולל שילוב גופים ומסגרות נוספות )החל קשר עם הנהלת המכינות הקדם צבאיות ,נעשו בנושא
מספר מפגשים וסיורים בפארק שקד ,יש נכונות רבה מאד להשתלב ולהכניס יום מורשת בפארק
כחלק מתכנית ההכשרה לקראת השנה הבאה( .בדיון זה ידונו משמעויות הפעלת הצוות.

 .10צוות הסיוע והטיפול בהלומי קרב.
 בנצי נצר הציג את פעילות הצוות וכן ביקש למסד את הצוות העוסק בנושא באופן רשמיע"י הנהלת העמותה.
 סיכום  -על בסיס הרשימה המופיעה בסיכום הקודם של וועד העמותה יקבע צוות שיפעליחד עם בנצי בפעילות הצוות ,יוגשו ע"י בנצי משמעויות הפעלת הצוות.

 .11סיוע וטיפול במשפחות השכולות
 ניר כהן תאר את פעילות הצוות ,העלה מספר נושאים -:הוספת מספר שמות לרשימת חללי היחידה,הוספת תמונות בחדר הזיכרון של חללים שתמונותיהם חסרות ,הצבת דגל שקד בקברי הנופלים
ביום הזיכרון.

-

סיכום  -לאור רגישות הנושא ניר יבהיר באופן מפורט יותר את מהות היוזמות וסיבותיהן ובהתאם לכך
תתקבל החלטה.

 .12המכינה הבדואית והקשר עם המגזר
 דורון לנדוי הציג את הנושא ואת הפעילות ,הצוות מאד מצומצם ונדרשים מתנדבים נוספים להצטרףלפעילות זו.
 יום או יומיים לאחר האסיפה פנו לעמותה קרובי משפחה של סאלח אלהייב ביוזמה ורצון להשתלבבפעילות העמותה הקשורה להנצחה ולמגזר ,פרטי הקשר איתם יועברו לדורון ,הצוות יחליט הדרכי
הטיפול בנושא.

 .13צוות אתר אינטרנט
 יוסי הלפמן הציג את פעילויות הצוות  -בהמשך למכתבי בנושא מ 29 -יוני  ,2019ובהמשך לפגישהשנערכה במשרדו של עו"ד יורם שטרית ,נערכה פגישה של הצוות בחברת ברנדוויז ,חברה אשר הקימה
את אתר האינטרנט לעמותת סיירת חרוב )ויחידות נוספות( ,אתר התואם במדויק את צרכיינו.
 יוסי הציג את אתר סיירת חרוב ,פירט את תהליך ומשמעויות הסבת האתר הקיים לאתר שלנו.כמו כן הוצגו עלויות עפ"י הצעת מחיר שהתקבלה.

-

סיכום  -צוות הקמת האתר יכלול את יוסי הלפמן ,שלמה וולדמן ,רפאלה כץ ,צביקה כהן.
 הצוות ימשיך בתהליך הקמת האתר על בסיס האתר של סיירת חרוב עפ"י ההצעה שלאדי כהן מנהל חברת ברנדוויז.
לאחר בדיקת כל המשמעויות ואישורן ,תצא הזמנה לחברה.
 -התהליך ילווה לכל אורכו ביעוץ משפטי של יורם שטרית.

 .14צוות הקמת פארק שקד

-

-

צביקה כהן הציג את התקדמות הקמת הפארק
הושלמה הקמת החלק המערבי של שביל שקד ,התיאטרון  ,נסלל כביש הכניסה ומגרש החניה המרכזי.
הוצגו השלבים הבאים -:הוצאת מכרז לשימור והסבת גשר הברזל ,המשך בניית השבילים ,קבלת היתר
למבנה המידע והשרות כולל חדר ההקרנה.
הוצגה האנדרטה החדשה של הפסל זיגי בן חיים) ,בוגר שקד ,שנבחר ע"י נאס"א  -לאחר תחרות
עם גדולי האמנים בתחום ,הוא אחד מבכירי האמנים בארה"ב ,להקים את האנדרטה לזכרה של
המעבורת קולומביה( האנדרטה החדשה במקום ,קיר ההנצחה שלגביו ישנה התנגדות
של היח' להנצחת החייל והמועצה לאתרי הנצחה.
סיכום  -תערך ישיבה של צוות הקמת הפארק לעדכון מפורט יותר.
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 .15צוות פעילות גיוס תרומות.
 .16צוות בניית ארכיון העמותה
 .17צוות שילוב בנות היחידה בפעילות העמותה
 .18צוות דוברות והסברה
 .19צוות שילוב ומעורבות המחזורים הצעירים.
 .20צוות עדכון תקנון העמותה.

פרוט ואישור תקציב .2018

 .21רואה החשבון זוהר קנה הציג את מאזן ),2018לרבות הדוח הכספי והדוח המילולי(
הבהיר שיש מספר נושאים המחייבים השלמה
 .22באופן עקרוני התקציב אושר ,בכפוף להשלמת הנושאים החסרים,
לאחר השלמתם ,ייחתם ע"י יו"ר וגזבר העמותה ויאושר במסגרת אסיפה ככלית של העמותה.

דווח מצב כספי דווח חצי שנתי
 .23גזבר העמותה גרשון וילן הציג את המצב הכספי של העמותה ,כתקציב חצי שנתי ,נכון למועד
אסיפת הוועד .הצגת ריכוז תקציבי זה אינה מחייבת אישור פורמלי של הפורום,
בכל מקרה לא היו הערות מהותיות בהקשרו.
 .24במהלך הצגת התקציב עלה נושא של כובעים ומחזיקי מפתחות שנרכשו מכספי העמותה לקראת כנס שקד
לדורותיה ולא נמכרו למשתתפים ,יפתח לוקר התנדב לקנות את כל המלאי הקיים,
לאחר התשלום לעמותה המלאי יעבור לרשותו.
סיכום טקס ההזכרה השנתי במצודת יואב
 .25דורון לנדוי שלקח על עצמו להפיק את הטקס ואריה שיפמן הציגו את הלקחים העיקריים מהטקס הראשון
בניהול וועד העמותה החדש.
 .26סיכום מפורט של דיון הפקת לקחים מהטקס קיבל ביטוי במסמך מה 15 -יולי ,2019
באופן כללי על דעת כל חברי צוות הארגון וההפקה שהוקם  -הטקס היה הצלחה מלאה
הן מבחינת כמות המשתתפים ,האירוח והתכנים.
שילוב לוחמי הזיקיות ורימון במסגרת העמותה
 .27שמואל פז העלה הצעה בעקבות בקשות של לוחמים להשתלב בעמותת שקד
 .28סיכום  -שמואל פז ירכז את הנושא ,הלוחמים של שתי יחידות אלו ישולבו למסגרת העמותה

סיכום  -דברי יו"ר העמותה בתחילת האסיפה.
 .29כל פעילויות של צוותי הפעילויות של העמותה יתבצעו בהתנדבות ,ללא הקצאה כספית
מטעם העמותה ,בישיבות הפרטניות עם צוותי הפעילויות ידונו משמעויות הפעלת הצוותים.
 .30אנו עמותה של מאות חברים ,כיום מעורבים בפעילויות ובעשיה כמה עשרות בלבד
אנו מצפים מחברי העמותה להצטרף למעגל העשייה ,לבוא עם יוזמות ונושאים חדשים לטובת הקהילה,
אנו מדברים יפה מאד על התנדבות ו"רוח שקד" בואו לממש אמירות אלו.
 .31הנהלת העמותה שואפת לפעול באופן יותר מסודר התואם את חוק העמותות ונוהל תקין של ניהול עמותה
תוך עבודה מתואמת מאושרת ומסוכמת מול כל אחד מצוותי הפעילויות ,כאשר לכל צוות יש
תכנית עבודה שנתית ,צפי פעילות יתקיימו דיווחים תקופתיים על ביצוע ועל התוצאות.
אחד הדברים החשובים בתחום זה הינו עדכון והתאמת התקנון לפעילויות הצרכים והחזון של העמותה.
 .32זו הזדמנות גם להודות לכל המתנדבים בפעילויות העמותה המשקיעים מזמנם ולעיתים מכספם לקידום
מטרות העמותה ופעילותיה.
בברכה
צביקה כהן
מזכיר העמותה

אריה)שיפמן( רמות
יו"ר העמותה

