
' מס

סידורי
הערות/אחריותדיווח/ עמדותנושא

מזכיר עמותה1
אורון התנדבה (כהן)חני 

לשמש מזכירת העמותה

תכנים שיועלו לאתר יובאו 

תחילה לאישור הפורום

עלתה שאלה בדבר הצורך 

בוועדה לטיפול ביחסי 

.ציבור

 החלטה לקבל יש

ציבור יחסי בנושא

בעלי זכות חתימהבעלי זכות חתימה2

030189476ז .שמעון שרון ת

03821816. ז.שמעון היבש  ת

69500163. ז.אברהם רותם ת

רמי בר גיורא, איתן כהן : אתר האינטרנט והמרחב הוירטואלי

אריה בשן: אתר הנצחה

                   גבי בר גיורא

                    דני דוידי

החלטה

ההצעה התקבלה

הרצל רבה: מורשת קרב

                    שלום ניסים

                    דני קריאף

                    גבי בר גיורא

דגן גלעדי, רוני לניאדו : קשר עם משפחות שכולות 
3

,  שמעון יבש, חניתאי   אליגון, אהרון נרקיס, הרצל  רבה,עובד מעוז, חני אורון, נשיא כבוד– טוביה רביב , ר "יו– אייבי רותם : נכחו

, שמעון שרון

.אריה בשן

השלמת הרכבי 

הועדות ובעלי 

תפקידים

2014 מאי 1פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום  – 600עמותה 

יורם דורי: יחסי ציבור

עמוס אונגר: קשר עם יד לשריון

ערן גרשון ועובד מעוז: וועדת בקורת

:בעלי תפקידים

טוביה רביב– נשיא כבוד של העמותה 



4
ספרו של עוזי עילם "

"סודות מן הבור" 

אין מסתפקים במכתב 

.התנצלות

דף תיקונים  כולל הודעה 

בתקשורת אף הן אינם 

.תשובה הולמת

6
יום הזיכרון לחללי 

ל"צה

7
אתר האינטרנט 

המתחדש

החברה המבצעת הגישה 

טיוטת חוזה

אברהם רותם- ר  "יו

חניתאי אליגון– יועץ משפטי 

3

במקרה של סירוב לדרישות תוגש - הצגת דרישות: סדר הפעולות יהיה.  ד

.תביעה אשר תכלול גם פיצוי כספי

 תהיה התכנסות לצד האנדרטה ביער החטיבות 15:00 מאי בשעה 5ביום שני 

יתקיים טכס קצר אשר יכלול את המרכיב הדתי והנחת זרים. בלטרון

חניתאי אליגון יעיין וימסור הערותיו בטרם חתימה

שמעון שרון– גזבר 

שמעון היבש– גיוס משאבים 

אהרון נרקיס– אתר וימי זיכרון 

העמותה נותנת חסות לפעולות הדרושות כנגד עוזי עילם על העובדות 

"סודות מן הבור"השקריות המופיעות בספרו 

5
דרכי פעולה מול עוזי 

עילם

.יש לידע את ההוצאה לאור בדבר המחאה.  א

אמנון /ד חניתאי אליגון וטוביה רביב"הנהלת העמותה מסמיכה את עו.   ב

במקרה כזה יבוא . לנהל את הפעולות מול עילם עד החלטה לפניה לערכאות

.הנושא לדיון נוסף בהנהלת העמותה

נושא הפיצוי הכספי לא יעלה בשלב הזה.  ג



חברי הנהלה אשר יוציאו 

יגישו חשבוניות ,כספים

וכנגדם יקבלו החזר 

.מהגזבר

גבי מציע התנהלות עם 

.קופה קטנה

9
מעבר לגביה בכרטיס 

אשראי
שמעון היבש

ש"עו : 2014מאי  1  – 

ח"ש 19,576

- מ"                    פק

ח" ש70,087

– ח "ש מט"               עו

ח" ש609

תרומה11
ישנה תרומה ייעודית בבית 

ח" ש2000דפוס על סך 
גזבר אחריות לידיעת הגזבר

דוח כספי10

החזר בגין הוצאות8

דורש .הגזבר מסתייג

אישור מוקדם לכל הוצאה 

.בטרם שליחת החשבונית

מי משלושת חברי ההנהלה אשר נדרשים . בשלב זה יוותר הנוהל הקיים על כנו

יש לדון בנושא מחדש נוכח . .להוצאות שוטפות יגישו קבלות ויקבלו החזר

ההידרשות של שלושת בעלי התפקידים להוציא כספים פרטיים עד לקבלת 

.ההחזר

אייבי יעלה מחדש  

את הנושא בישיבה 

הבאה  וזאת מפאת 

הסרבול שבקבלת 

.המחאות לעצמאיים

דמי חבר בעמותה ייגבו בעתיד גם באמצעות כרטיס אשראי

:נושאים שלא נדונו 

הבאה בישיבה ידונו אלה-  יג, יב, יא, י, ט משנה סעיפי. 1




