
 
 
 

    2021 אפר' 18פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 
 

 כללי
 נערכה האסיפה הכללית של העמותה.  2021אפריל  18-ום א' הבי .1

פה הופץ בהתראה של מעל חודש ממועד האסיפה בווטסאפ ובדוא"ל כולל  יהזימון לאס .2

יש לציין שבמהלך החודש לא התקבלה שום הערה   - (פהיתזכורת לקראת מועד האס

 .(לתהליך ההתכנסותכתובה 

פה חולקה חוברת שכללה סיכום שנת העבודה, פרוט תכנון שדרוג אתר  יבכניסה לאס .3

 ההנצחה במצודת יואב ורשימת נושאים להמשך פיתוח והקמת פארק שקד. 

 כן בהתאם לחוק העמותותול, להתחלת האסיפה, לא היה קוורום מתאיםבמועד הנקוב .    4

 היועץ המשפטי אישר את   .המשתתפים קוורוםהייתה המתנה של חצי שעה להשלמת         

 חוקי לפתיחת האספה.הקוורום לאחר חצי שעה מהמועד הנקוב, כקוורום        

 

  נוכחים באסיפה הכללית 

 - .   להלן רשימת החברים שהשתתפו באסיפה: 5

 אהרונוביץ   נצר, שלומי גרונר אמציה )פצי( חן, אריה )שיפמן( רמות,שמואל צוקר, בנצי        

 מוטי מזרחי, צוריאל לוין, שמואל, יוסי הלפמן, אלי שלפטר, דודיס אברהם, עמיחי שתיל,      

 טיקוצקי, מנשה גור, דורון לנדוי, רפי יוחנן אורון, נדב ממלוק, חי אדיב, שי הומיר, יהודה      

   גרשון וילן,  יעקב, ניר כהן, יורם שטרית, שמואל פז, עמוס אפרת, אבנר אבידר, רפי  הוידה,      

 איציק  אלי מלמד, יזהר קנה, פרל, מוטי לפיד, רפאלה כץ, אליעזר ממן )משרד קנה(,   דני      

         בניטה,       
 נושאי הדיון באסיפה

 בחירת יו"ר האסיפה    -

 פרידה מגזבר העמותה והצגת הגזברית המחליפה.     -

 2020שנת פעילות העמותה בסיכום     -

 אישור התקנון המעודכן הצגת ו     -
 . בחירת בעלי תפקידים בעמותה    -

 הדוחות הכספיים ע"י רו"ח העמותה וביאור הצגת     -

 הכספיים האם לאשר את הדוחות והמלצתה ועדת ביקורת  הצגת דו"ח     -

 אישור מינוי רו"ח ואישור דוחות כספיים      -
 ואישורם   2021לשנת העבודה  ותקציבתכנית עבודה הצגת      -
 2021הצגת פעילות ראשי צוותי הפעילות של העמותה בשנת     -



 
 - :ואושרו סוכמו  ,להלן הנושאים שנדונו

 

 כבר בפתיחה עו"ד יורם שיטרית )היועץ המשפטי לשעבר של העמותה( הלין על שני    .6

 - :נושאים      

 שכמות האנשים המשתתפים היא פחותה ,  ענההיא בלתי חוקית בט שהאספהטען   -      

 . של חברי העמותה 25% -מ        

 שלאומכיוון  ,שיבהילפני השתקנון זה לא הוצג , , בטענההתנגד לדון בתקנון העמותה  -      

     .דרש לא לדון בתקנון תקנון לפני הישיבהאת הראה          

  או לחילופין להציג את הנושאים האספהבגלל שני הטיעונים הללו ביקש לפזר את כאמור, 

   בצורה אינפורמטיבית בלבד ללא יכולת הצבעה לאנשי העמותה שהתכנסו כי לכאורה 

   .לטעמו איננה חוקית  האספה

 

 - התייחסות ומענה לדברים הללו:להלן .  7

 

 יש לציין שלא זכורה ולו פעם אחת בתקופתו כיועמ"ש של העמותה שהוא פיזר את אחת  -    

 מישיבות העמותה בטיעון שלפתע הועלה על ידו.            

 היה מצומצם מאוד.כשבעבר התקבלו החלטות גם כשהפורום           

 "פרוטוקול מישיבת הנהלת עמותת סיירת שקד שנערכה  - )לדוגמא אחת מרבות           

 שעליה חתום יורם שיטרית עו"ד מ.ר.  26.02.2019בבית ההסתדרות בפ"ת ביום           

  בעוד שבישיבה זו נכחו , חברי עמותה 31שבה התקבלו החלטות ונכחו בה רק  ,11316         

 .  (חברי עמותה 34 לפחות          

 

 4בסעיף  מצויןיתרה מזאת ע"פ תקנון העמותה הישן שבה הצטייד עו"ד יורם שיטרית   -   

 לא יתקבל אדם כחבר בעמותה אלא אם הוא עונה לקריטריונים ".... ""חברות – שבתקנון         

 סוף ציטוט. - כדלקמן....שילם את דמי החבר כפי שנקבעו ו/או יקבעו ע"י הוועד"          

 כך שמספר האנשים בכנס זה  –חברים  59רק  שילמו דמי חברות האספהנכון להתכנסות         

 היא מופרכת לחלוטין!!!!טענה זו ועל כן  -  25%היה מעל         

 

 למותר לציין כי עד כה, בכל שנות קיום העמותה, לא נרשם פנקס לחברי העמותה ולא   -  

 מחברי העמותה.   25%נקבע מהו מספר חברי העמותה ולכן לא ניתן היה להגדיר כמה הם        

 

 לשלם את דמי החבר דרך אתר אנשים נוספים, בימים אלו אנחנו טורחים להגדיל ולשכנע  -    

 האינטרנט/מסלקה ועוד...        

 

  הטענה שתקנון העמותה לא הוצג היא טענה שאיננה עומדת במבחן המציאות  -   

 ע"י היועמ"ש החדש , עו"ד שמואל פז   - מילה במילה -תקנון זה אושר לחלוטין        

 לפני הצגתו לוועד העמותה, - ()שהחליף את עו"ד יורם שיטרית        

 רק לאחר שפצי אישרו - בביתו - תא"ל מיל. אמציה חן -תקנון זה הוצג בפני נשיא העמותה        

 תקנון בפני וועד העמותה,  , הוצג האת התקנון       

   .העמותה  אספתהתקנון אושר להצגה בפני   ,לאחר תיקונים ודיונים בוועד      



 

 

 שלא ראה לנכון להצטרף לישיבה זו למרות –יש לציין שעו"ד יורם שיטרית הוא חבר הוועד   -    

 הופצו לפורום, ויתרה מכך פרוטוקול סיכום ישיבת הוועד  ישיבת הוועדשהתכנים לקראת         

 כך שבתור חבר וועד שלא היה בישיבה וראה שהתקנון אושר ע"י  - לכל חברי הוועד הופץ       

 זה לא נעשה מסיבותאך,  - העמותה לבקש את התקנון  אספתהוועד היה מצופה ממנו לפני       

 שהעדיף להעלות את הנושא רק באספה עצמה . , כנראה עימו השמורות      

 

 מר צוקר ראה לנכון יו"ר העמותה  ,למרות טיעוניו "הלא מקובלים" של עו"ד יורם שיטרית   8

 שמואל להבהיר לפורום שבכוונתו לעבור סעיף סעיף בתקנון העמותה , להציגו לפורום ולדון         

 להעלות את הצעתו של עו"ד שיטרית מתוך רצון טוב החליט  -על כל סעיף. ויתרה מכך         

 ואכן  -להצבעה )פיזור האסיפה ואי הצבעה על התקנון(         

 האספה  -הצעתו של עו"ד יורם נדחתה  -מפתיע ולא ברוב מוחלט וברור       
 התנהלה כחוק ותקנון העמותה החדש אושר בשינויים מינוריים.     

       
 ועלתה ע"י מזכיר העמותה הצעה לקביעת יו"ר העמותה שמואל צוקר ה  . 9

 כיו"ר האספה,         

 ברוב קולות.  הההצעה אושר      
 
 לגרשון וילןברכות, תודה והערכה  

 ם סיום תפקידו כגזבר ע ןפצי כנשיא העמותה אמר מילות תודה והערכה לגרשון ויל  .10

 , נערך טקס מרגש והוענקה לגרשון מתנה סמלית. העמותה      

 

 

 : 2021המילולי לשנת וח דוחות כספיים והדהצגת 

 השניםנאמר על ידו שעל )הבהיר ו רו"ח העמותה. -הוצג ע"י רו"ח יזהר קנה .  11
 (...ולהשלים חתימות  הקודמות הוא צריך להיערך        

 את המאזן והדו"ח המילולי   המליץ לאשרממלוק יו"ר וועדת הביקורת  נדב -    
 לבדיקה לפני האסיפה(.  )נשלח       

 המאזן והדו"ח המילולי אושרו בהצבעה ברוב קולות. -    

 לעמותה נמצא בתהליך  46וטופס יזהר קנה ציין שנושא הניהול התקין   -    
 .הומקווה שיסתיים בתקופה הקרוב        

 המשך מינוי יזהר קנה כרו"ח העמותה עלה להצבעה ואושר פה אחד.   -      

 
 

 . 2020דווח פעילות העמותה לשנת 

 , פעילות  2020יו"ר האספה הציג במצגת מפורטת את פעילות העמותה בשנת   .12

 אשר למרות מגפת הקורונה הייתה פעילות ענפה ומלאת נושאים חדשים ששנים רבות 

   .דובר בהם אך לא בוצעו
 



 

   אישור התקנון המעודכן

להלן פרוט ההתייחסות ואישור התקנון עפ"י הסעיפים במסמך התקנון   . 13
 - הרצ"ב:

 .אושרו 20עד  1-סעיפים מ -

 

  21תה אי הסכמה לגבי סעיף יבנושא מי חבר בעמותה נערך דיון והי -

 )לטובת המתווכחים רצ"ב צילום, בנספח א'( הסעיף הזה מהתקנון הנוכחי של 

 ... ח העמותה המעורר שאלות ותהיות על מה הוויכו 

 

 - :הועלו להצבעה שתי אפשרויות -

 ,שהואאישור הסעיף כמו   .

   1983וגד' שקד עד  519בגד'  עד שפורקה, כל מי ששרת בסיירת שקד  .    

 עמיתי עמותת שקד, סיירת רימון הינם זיקיות/וב      

 ששילמו דמי חבר לעמותה.הינם רק מי , חברי עמותה .    

 כולם עמיתי עמותת ) בהצבעה ברוב קולות אושרה החלופה השנייה   .   

 רק מי בעלי זכות לבחור ולהיבחר, חברי העמותה, רק שקד,  סיירת      
 )כפי שמופיע כאמור גם בתקנון הישן!(. -חבר דמי ששילמו         

 .התאםב 23-ו 21פה יתוקן התקנון בסעיף ילאור החלטה זו של האס  .    

 

 אושרו.  26-ו 25סעיפים  -

 

 תה מחלוקת בכל הקשור לאספת נציגים הועלו להצבעה יהי 27לגבי סעיף  -

 - :שתי חלופות

  פת נציגי המחזוריםיאישור נושא אס  .           

 פה כללית כאשר הפורום הינו חברי העמותה בלבד כאשר העמיתים רשאים יאס  .        

 .זכות הצבעה ללאלהשתתף אך                   

 .קולות נבחרה החלופה השנייהבהצבעה ברוב   .        

 .בתקנון יתוקן בהתאם 27סעיף  .          

 
 . אושרו 30-ו 29, 28עיפים ס  -     

 

 . חברים )המתייחס לאספת נציגים(  18-יורד נושא ה 31סעיף    -      

 

 אושרו.  34-ו 33, 32סעיפים   -      

 

 האספה הכללית"ישונה "חברי הועד יבחרו ע"י  35סעיף   -            



 ם התנגדו, לסמכותו של היו"רחבריהתה מחלוקת, חלק מיהי 36בנושא סעיף    -

 בנושא חברי הועד. העמותה    

 . עלה להצבעה ואושר ברוב קולות ,הסעיף כפי שהוא כתוב    

 

 .אושר 37סעיף  -

 

  בנושא תקופת כהונת בעלי התפקידים. תה מחלוקתיהי  38סעיף  -

 ואושר כפי שהוא כתוב ברוב קולות.עלה להצבעה הסעיף 

 

 .אושרו 90עד  39סעיפים  -

 

 רוקה העמותה כדין"י"פיש להוסיף  91סעיף  -

 

בכפוף להערות כמכלול נערכה הצבעה על אישור התקנון המעודכן 
 קולות.סוכמו, התקנון אושר ברוב עלו נדונו ווהתיקונים ש 

 

    כנספח ב' התקנון המתוקן חתום ומאושר ע"י היועץ המשפטי של העמותה. רצ"ב  -        

 לאישורו הסופי.  התקנון יוגש לרשם העמותות           

 

 

 

  

 

 . האישור בעלי תפקידים בעמות

 

 -:אושרו בהצבעה וברוב קולות בעלי התפקידים הבאים . 14

 שנים 6 -ל:  אמציה )פצי( חן  -נשיא העמותה  -

 שנים.  4 -ל:  שמואל צוקר  -יו"ר העמותה  -

 שמואל פז -יועץ משפטי  -  מטה העמותה   -

 יזהר קנה -רו"ח העמותה  -                                 

      כץ הרפאל  -ת העמותה יגזבר  -                                 

 צביקה כהן  -מזכיר העמותה  -

   נדב ממלוק -   ועדת ביקורת    -               

 אורון יוחנן    -                                        

 אמציה )פצי( חן - וועדת בוררות   -          

 מוטי לפיד  -                                       

 אריה )שיפמן( רמות -                                        

 שלומי גרונר  -                                            

 אבנר אבידר   -                                      

 

 



 חברי ועד העמותה -
 אמציה )פצי( חן

 שמואל צוקר

 אבנר אבידר 

 איציק גורן

 אריה )שיפמן( רמות

 גרשון וילן 

 דורון לנדוי

 דני פרל 

 מוטי לפיד

 מוטי מזרחי 

 משה ספקטור 

 יורם שטרית 

 נמרוד )נומי( ארקליס 

 ניר כהן 

 נצר בנצי 

 שמואל פז

 רפאלה כץ

 שלומי גרונר

 רז משגב

 יוסי הלפמן 

 ןצביקה כה         

 

 מורשי חתימה  -  

 . ארקליסנמרוד )נומי(   .    צביקה כהן . רפאלה כץ .  שמואל צוקר . 

 

 ראש צוותי הפעילות  -

 אריה )שיפמן( רמות  -פיתוח והקמת פארק שקד    .

 דני פרל -מורשת והעברת הלפיד לדור ההמשך   .

 יוסי הלפמן -אתר האינטרנט הרשמי   .

 ניר כהן  -הנצחה, משפחות שכולות ואתר הארכיון   .

 בנצי נצר  -סיוע לנפגעי טראומה והלם קרב  . 

 אבנר אבדר  -תרומות   .

 דורון לנדוי - קשר עם המגזר הבדואי והמכינה הקדם צבאית   .

 צביקה כהן  - שדרוג אתה ההנצחה במצודת יואב   .

 דורון לנדוי  -ארגון טקס האזכרה השנתי במצודת יואב    .

 איציק גורן -  1983/שקד עד 519י גדוד גרקשר עם בו  .

 . שמואל פז -ון קשר עם בוגרי הזיקיות/סיירת רימ .           



 

 

 

 תכנית עבודה שנתית.
 

     -הוצגה תכנית עבודה שנתית  .15

  ,אושר בהצבעה ברוב קולות       

 . )רצ"ב כנספח ג'(        

 

   - 2021עפ"י תכנית העבודה השנתית אושר תקציב 

   ,אושר בהצבעה ברוב קולות

 )רצ"ב כנספח ד'(. 

 

 

 

 

 .דווח צוותי הפעולות
 פה שהתמשכה רק חלק מצוותי הפעילות  יהזמן והאסלאור קוצר   .16

 הציגו את פעילותם.      

 

 ר' צוות הנצחה, משפחות שכולות ואתר הארכיון.   -

 חללים שנפלו שלא במסגרת סיירת שקד כאנשי   14ניר כהן הציג בעיה שישנם  .

 אחרים שנפלו גם הם  50מילואים והם לא נכללים במסגרת חללי היחידה )כמו   

 ביחידות אחרות ומופיעים במניין חללי היחידה(.  

 הנושא הועלה להצבעה ואושר ברוב קולות. .

 תעשה פעילות לשלב אותם במניין חללי היחידה. .

 

 

 
 

 .ר' צוות סיוע לנפגעי טראומה והלם קרב  -        

 נפגעי הלם קרב אותם  שלושהאת פעילותו עם בנצי נצר הציג בפירוט  .            

 הוא מלווה ומסייע לאורך תקופה ארוכה.               

 כר' צוות התבקש להוביל את מכלול הפעילויות בתחום כולל ההקשר   .           

 ".בשביל החיים"והפעילות עם עמותת               
 
 
 
 
 



 
 
 

 .סיכום

 
 

 . ניתן לומר בסיפוק שהנושאים שהועלו באסיפה והיו מחויבים החלטות  17
 פורום האסיפה אושרו במלואם.        
 צער הדבר שקומץ מזערי של חברים, שלא נראו בתחום . יחד עם זאת מ18

 העשייה כל השנה, מצאו לנכון להעכיר את האווירה ולנסות ליצור קשיים       
 ומשוכות במהלך הדיון.       

 כשנה פורייה מבחינת פעילות  2020. החשוב מכל ניתן להגדיר את שנת 19
 שנה של התחדשות, פרויקטים חדשים, התארגנות וניהול העמותה      

  מסודר של העמותה.      
 . עוד דרך ארוכה לפנינו ובעיקר, שילוב חברים נוספים במעגל העשייה ויזום 20

 אים/פרויקטים/תחומים חדשים ונוספים התואמים את חזון ומטרות  נוש       
 העמותה.      

 . תודה על כל מי שלקח חלק והגיע לאסיפה זו, שהיא אבן דרך בהמשך  21
 דרכה של העמותה.      
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