עמותת חיל הטכנולוגיה והאחזקה
( חיל החימוש )
 22מאי2102 ,

פרוטוקול אסיפה כללית עמותת חיל הטכנולוגיה והאחזקה  61-מאי 1068
להלן פרוטוקול האסיפה שהתקיימה במפקדת קצין הטכנולוגיה והאחזקה הראשי בנוכחות  30חברים
ביום  61מאי  .8062האסיפה נפתחה בשעה  62:61לאחר המתנה של  61דקות משעת הזימון.
יו" ר ועד העמותה פתח את האסיפה והציע למנות כיו"ר האסיפה את אל"מ יהודה שלמון וכמזכירת
האסיפה את דליה ביתן .שניהם מונו פה אחד.
 .6בהתאם לתוכנית האסיפה ,הועלו והוצגו הנושאים הבאים:
א .יו" ר האסיפה מבקש את אישור סדר היום כפי שפורסם בהזמנה לאסיפה.
 )6דו"ח פעילות העמותה לשנת 8067
 )8הצגה ואישור דו"ח מילולי של העמותה לרשם העמותות .
 )3הצגת דו"ח הכספים המבוקר לשנת 8067
 )4דו"ח והמלצות ועדת הביקורת ואישורו.
 )1אישור דו"ח הכספים.
 )1מינוי רו"ח.
 )7מינוי וועדת הביקורת.
 )2תכנית עבודה .8062
 )9עדכון סטטוס מרכז המורשת.
 )60העלאת דמי חברות לעמותה (מ  ₪ 80ל .)₪ 81
 )66בחירת וועד העמותה ואישורו.
 )68דברי קטנא"ר.
 )63דיון וסיכום כללי .
ב .סדר היום אושר ע"י הפורום פה אחד.
 .8יו" ר העמותה מציג את הפעילות שנעשתה בשנת :8067
טיפוח הקשר עם משפחת השכול – הוצג הנעשה בשנה החולפת בנושא טיפוח
א.
המשפחות וסיוע באירועים לרווחת המשפחות השכולות ,האלמנות והיתומים כגון -
טיול טו' בשבט לאלמנות ,יום כיף משפחות שכולות ,נכי החיל ,חלוקת שי למשפחות
השכולות והאלמנות בראש השנה ,חלוקת תווי קנייה למשפחות שכולות נזקקות
בראש השנה ובפסח ,בר מצווה ליתומי החיל והדלקת נר חנוכה ,נופש אלמנות בחו"ל
לבטומי ,רכישת ציוד חשמל למשפחות שכולות במצב כלכלי קשה ,נופש הורים
שכולים בטבריה.
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מורשת  -הוצג טכסי סיום קק"צ ומסע תגיות וביקורים עם הדרכה המתקיימים
ב.
במרכז ההנצחה לסירוגין.
עדכון סטטוס מרכז מורשת – חבר וועד העמותה סא"ל עוזי שוחט הציג סטטוס
ג.
התקדמות פרויקט מרכז המורשת שיבנה בצמוד למרכז ההנצחה.
העלאת דמי חברות לעמותה – הנושא הוצג לחברי העמותה והוחלט כי וועד העמותה
ד.
בישיבתו הבאה ידון בנושא ויקבל החלטה.
מרכז ההנצחה – מרכז ההנצחה פועל  1ימים בשבוע בין  02:30עד  67:00מאויש ע "י
ה.
מזכירה ושתי חיילות ובו מתקיימים ביקורים והדרכות באופן סדיר של חיילי החיל
בפרט וצה"ל בכלל ,קיום האחזקה השוטפת.
הנצחה – הושלמו האוגדנים ונוספה עמדה להנצחת כלל חללי צה"ל ,חיל הטכנולוגיה
ו.
והאחזקה הקצה שתי עמדות קבועות למרכז ,טקס יום הזיכרון החילי התקיים ביוני,
משפחות שכולות מבקרות במרכז ההנצחה בתיאום עם רמ"ד נפגעים .
סיוע לחיילי החיל ,בודדים ונזקקים – הענקת תווי קנייה לראש השנה לחיילים במצב
ז.
כלכלי קשה ,מימון כרטיסי טיסה לחיילים בודדים לביקור הוריהם בחול ,הענקת
מלגות ללימודים אקדמאים לחיילים משוחררים וכן הוצאות אישיות עבורם ,שיפוץ
בתים של חיילים ממשפחות מיעוטי יכולת ,רכישת מוצרי חשמל וחיילים נזקקים ,כנס
הוקרה לחיילים הבודדים ברכישת מתנות עבורם ,מימון קורב פסיכומטרי לחיילים
לקראת שחרור.
סיוע ליחידות החיל – סיוע ברכישת אוגדנים למשפחות שכולות ,סיוע בביצוע יום כיף
ח.
בחנוכה למשפחות ,סיוע ברכישת מדליות לטקס הקמת גדוד חדש ,כנס הוקרה לאנשי
המילואים שפרשו ,מימון טקס ההתייחדות השנתי לזכר חללי החיל ,סיוע בטקס
הזיכרון לחללי הפיגוע במגידו במימון הצללה.
אתר האינטרנט – הוצג ה פעילות באתר העמותה ודף הפייסבוק שבהם מועלים תמונות
ט.
וסיפורי מורשת .יו" ר העמותה הציג את מגמת העלייה במצטרפים כחברים בעמותה.
 .3יו"ר ועד העמותה הציג את הדו"ח המילולי – הדו"ח המילולי אושר פה אחד ע"י חברי העמותה.
 .4הדו"ח הכספי של העמותה נכון ל 36.68.8067שהוכן ע"י רו"ח צבי בר ,הוצג על ידו .
א .הדוחות הכספיים לשנת  1067אושרו פה אחד ע"י הפורום.
ב .מודה לאהרון ,דורית שילה ואתי המזכירה על הגשת הנתונים וניהולם בצורה מקצועית
ומסודרת.
 .1יו"ר וועדת הביקורת גדעון לוטן הציג את דו"ח וועדת הביקורת לשנת  - .8067ציין כי ועד העמותה
השלים בהצלחה רבה את המשימות שנטל על עצמו בתחילת השנה לקידום מטרות העמותה ויש
לברכו על הפעילות הנמרצת והמסורה שנעשית כולה בהתנדבות כמו כן ציין לחיוב את הניהול
התקין של משרדי העמותה ואת הגידול המשמעותי במספר חברי העמותה.
סיכום דו"ח ווע דת הביקורת וההמלצות אושרו פה אחד ע"י חברי העמותה.
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 .1האסיפה בחרה ואישרה פה אחד את כהונתו של גדעון לוטן כיו" ר וועדת הביקורת ואת כהן בן עמי
כחבר ועדת הביקורת לשנה נוספת.
 .7האסיפה בחרה ואישרה פה אחד את המשך כהונתו של מר צבי בר כרואה החשבון של העמותה
לשנה נוספת באותם תנאים
 .2יו" ר העמותה הציג את תכנית העבודה לשנת  – 8062אושר פה אחד ע"י חברי האסיפה.
 .9האסיפה בחרה ואישרה פה אחד את חברי ועד העמותה לשנה הבאה :אהרון מועלם ,חיים טל,
יגאל אבן זיו ,חנה פריג' ,עופר גולינסקי ,יהודה שלמון ,גידי סער ,דוד הראל ,אביגדור קאופמן,
כהנוביץ קובי ,דליה ביתן ,עוזרי יצחק ,אייל אלוק ,חיים רונן ,רונית לרר ,עוזי שוחט ,אליעזר בן
הרוש ,פרחי יוסף.
 .60קצין הטכנולוגיה והאחזקה הראשי -תת אלוף מישל ינקו בירך את העמותה על הקשר המיוחד
ושיתוף הפעולה עם מפקדי וחיילי החיל והוסיף ברכה אישית ליו"ר העמותה על פועלו לאורך
השנים .

______________
דליה ביתן
חברת וועד העמותה
מזכירת האסיפה

_____________
יהודה שלמון
חבר וועד העמותה
יו"ר האסיפה
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