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 (580310662ע"ר )"נתיבי האש"  600עמותת חטיבה 

 

 ( 1)דף  2021במאי  6פרוטוקול אסיפת העמותה מיום 

 

 , ביד לשריון, לטרון. 17:00, שעה  2021במאי  6אסיפה כללית של העמותה נקבעה ליום חמישי 

ובהתאם  17:40שבשעה שנקבעה לא היה מספר החברים הנדרש, נדחתה האסיפה לשעה לאחר 

 חברי עמותה(. 12) לתקנון התנהלה וקיבלה החלטות בפורום שנכח

 הנושאים שנקבעו לסדר היום:

 דיווח על הפעילויות שנעשו מאז האסיפה הקודמת 

 2021בספטמבר  23-דיווח ודיון על הפעילויות המתוכננות, לרבות מפגש סוכות ב 

 אישור שינויים בתקנון העמותה 

 אישור דוחות שנתיים 

 שונות 

 

  נסקרו כלל הפעילויות שנעשו מאז האסיפה הקודמת, לרבות פעולות שיפוץ ושדרוג אתר

האנדרטה, פעילויות יום הזכרון ופעולות לשיפור ושדרוג אתר האינטרנט של העמותה. כן דווחו 

 והנגשתה למבקרי האנדרטה.פעילויות הנוגעות למערכת המידע 

 

 .דווחו הפעילויות המתוכננות למפגש סוכות הבא, הן בטכס האזכרה והן בהתכנסות ביד לשריון 

 

  בהמשך. האסיפה החליטה נסקרו לפרטיהם כל השינויים המתבקשים בתקנון העמותה כמפורט

 תקנון.להשינויים המוצעים כל פה אחד לקבל וליישם את 

 

 מילולי המוכן להגשה, על כל פרטיו וסעיפיו. האסיפה החליטה פה אחד הוצג לאסיפה הדו"ח ה

 .2020לאשר את הדו"ח המילולי לשנת 

 

  והוצגה  , פורטו והוסברו כל סעיפי ההכנסות וההוצאות2020הוצג לאסיפה הדו"ח הכספי לשנת

 ע"י ועדת הביקורת חו"ד והמלצה לקבל ולאשר את הדו"ח הכספי.

 

 :ה)ואושרו( לתקנון העמותלהלן השינויים שהוצעו 

 

 מוצע כי יכתב בתקנון: מטרות העמותה, -2בפרק  .1
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 -ו 177 היא גם החטיבות( 2004ועד לפירוקה בשנת  1971)מיום היווסדה בשנת  600חטיבה  –הגדרה 

 על כל גדודיהם והיחידות החטיבתיות שלהן בעבר. 519

 

לחטיבה, כאשר הוא מתייחס לחטיבה בתקנון עוסק בשיתוף הפעולה שבין העמותה  2.3סעיף  .2

 כיחידה קיימת בה יש משרתים בסדיר ובמילואים.

היות והחטיבה לא קיימת מזה שנים, הסעיף לא רלבנטי ולא יהיה רלבנטי ולכן מוצע לבטל כליל 

 סעיף זה ולהוציאו מהתקנון.

1.  

 בענין הודעות לחברים מוצע כי יקבע כך: 3.4בסעיף  .3

או ישלח אליו  או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החבריםבכתב שיימסר לו ביד "...

 בדואר אלקטרוני או באמצעי מדיה אחר שידוע שמצוי בידי הנמען..."

 שיכתב:  . בהתייחס להזמנה לאסיפה הכללית מוצע4.2בסעיף  .4

-באתר האינטרנט של העמותה ו/או בדף הפייסאסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן "

 חמישה לפחות של העמותה ו/או בכל אמצעי קשר אחר כפי שיקבע ע"י ועד העמותה, זאתבוק 

 "תציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.ההודעה   .ימים מראש רעש

 ויאמר בו כך: 4.2.1תווסף לתקנון סעיף מוצע כי י .5

ועד העמותה רשאי לקבוע כי האסיפה הכללית תתכנס כאסיפה וירטואלית באמצעות ה"זום" או 
החלטה של האסיפה כל אמצעי, אלקטרוני או אחר, שיאפשר התכנסות והדברות של החברים. 

 הכללית תתקבל  בהצבעת חברים אשר ניתן לראותם ולשמוע את קולם בעת ההצבעה.

 . 18:40ננעלה בשעה לא עלו נושאים נוספים. האסיפה 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 

 אהרון נרקיס, מ"מ היו"ר______________________________

 

 יו"ר ______________________________________ יובל ויס,

 


