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 (266016005)ע"ר "נתיבי האש"  066עמותת חטיבה 

 55.9.12פרוטוקול ישיבת ועד העמותה מיום 

 

 נוכחים:

 חברים. 7 –לניאדו רוני, הרצל רבה איבי רותם, אהרון נרקיס, שלום ניסים, שמעון היבש, שמעון שרון, 

 

 נוכחים גם:

 טוביה רביב, נשיא כבוד של העמותה

 חניתאי אליגון, יועמ"ש העמותה.

 חברי ועדת בקורת: עובד מעוז, יובל וייס, ערן גרשון

 

 איבי פותח את הישיבה ומעמיד לדיון את הנושאים הבאים: 

 

 כנס סוכות .1

 העמותותשינוי התקנון והגשת דו"חות לרשם  .2

 נוסח סופי של עמדת השמע .3

 דיווח על מגעים עם מנשה ענבר, מנכ"ל עמותת יד לשריון לגבי אפשרות התמזגות .4

 ביטול המו"מ להתקשרות עם וייז גרופ בקשר להקמת אתר. .5

_________ 

ובמייל,  לאוקטובר. ההזמנות נשלחו בדואר 13-אייבי מדווח כי נשלחו הזמנות לכנס אנשי החטיבה ומשפחות החללים ב .1

ופורסמה הודעה באתר החטיבה. אייבי מדווח על תיאומים והכנות לכנס. עמותת יד לשריון נותנת את האודיטוריום, תסדר 

כסאות ליד האנדרטה, וכן שולחנות, תורן ודגל. באודיטוריום יוקרן סרט בנושא המנהרות וכן תהיה הרצאה בנושא. ישאו 

ני זרים, מטעם העמותה ומטעם המשפחות. נרקיס מדווח כי תאם עם מ"א גזר על דברים טוביה ואייבי. באנדרטה יונחו ש

 השתתפות מקהלת המועצה בטקס. הרצל רבה דיווח על ההכנות שהוא מופקד עליהן.

 

קודמות שלא הוגשו. הכוונה  , והסדרת עניין הדו"חות לשנים 2113אייבי דיווח על ההכנות להגשת הדו"חות לשנת  .2

ותות לאחר סוכות ולסכם עמו את הנושא. באותה פגישה תמסר לרשם ההחלטה על שינוי התקנון להפגש עם רשם העמ

ופרוטוקול האסיפה הכללית האחרונה ורשימת חברי הועד וחברי ועדת הבקורת. ועדת הבקורת תחתום על טופס המאשר 

 את נכונות הדו"חות.
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מע. הוחלט לאחר מספר הערות ותיקונים לאמץ את נרקיס הביא לידיעת החברים את שני הנוסחים שהוכנו לעמדת הש .3

 הנוסח הקצר.

 

אייבי מדווח על המגעים שהיו עם מנכ"ל עמותת יד לשריון בקשר להתמזגות העמותה שלנו לתוך עמותת יד לשריון. נרקיס  .4

יפגש עם הסביר את היתרונות והחסרונות להתמזגות. לאחר דיון בנושא הוחלט להקים צוות שיגבש את ההצעות לאחר שי

 מנשה ענבר ויביא לדיון את הנושא. נבחר צוות לניהול העניין: עובד מעוז, יובל וייס וחניתאי אליגון.

 

אייבי מסר לחברים שחוק העמותות אוסר על חברי ועד וקרוביהם לתת שירותים בשכר לעמותה. מאחר ובתו של חבר  .5

ה של וייז גרופ, אין אפשרות חוקית למסור את העבודה גיורא עובדת בחברת וייז גרופ והיא תטפל בעבוד-הועד גבי בר

לחברה זו, ועל כן העמותה מפסיקה את המו"מ עם החברה, ואיתן כהן יצטרך לטפל בהתקשרות עם חברה אחרת. הודעה 

 לוייז גרופ תשלח ע"י יו"ר הועד.

 

 הישיבה ננעלה.

 

 __איבי רותם___

 איבי רותם, יו"ר הועד                   
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