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 פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה

 2018, דצמבר  26

 מועד

 ישיבהה
 2018 דצמבר 11 

       נעדרים משתתפים

       וסי קולרי 1 ריו" –יהודה בר  1

       דודי גילת 2 שלום קורן 2

         יחיאל אקוע 3

         אהוד גבריאלי 4

         אלי חסון 5

         דייויד זילברג 6

         צביקה צוק 7

 
      הח"מ עוד נוכחים

 .נתניה  בית אלי חסון, מיקום:

  משתתפים* תפוצה:

  נעדרים*

  ג' גולדמן  –רו"ח , י. זהבי: יועמ"שבעלי תפקידים: *

 ביקורת וועדת *

 

 נושאים על סדר היום

 החלטותפירוט/ דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

  .ן בנה"פ-עדכון ח • הח"מ עדכון כספים

וועדת 
 ביקורת

דו"ח 
הוועדה 
לשנת 

2017 

, טרם הבאתו בפני האסיפה ותהבוועד העמ הדו"ח אמור היה להיות מוצג ולידון • אורי עתיר
 הכללית.

 קייםלא התהדיון  –או נציג וועדת הביקורת יו"ר ומהעדר  •
. 2019ינואר  2 -מפגש הוועד שיתקיים בצגנה בהערות הח"מ לדו"ח תו :הערה •

 .לחברי הוועד מראש ך הובאהעל כהודעה 

  

תוכניות 
עבודה 
 שנתיות

 , מורה על מספר נקודות מרכזיות.2018יישומה של תכנית העבודה לשנת  סיכום • הוועד 2018
גם בשנת עבודה זו לא חל שינוי של ממש בחשבון הבנק  - עמותההתקציב  .א

 של העמותה.
וועדות שבראשן עומדים חברי של  נדרשת ייתר פעילות - וועדות ייעודיות .ב

 וועד.
  –מורשת  .ג

 והופעות העמותה  ם ועזריםי, הכנת מרצהמורשת לנו די בתחוםלא פע
 ,בפני פורומים שונים

  רבעון , במהלך הוק-אדונעודד את הצוות שהוקם נקווה  –ארכיון צה"ל
 – 1966בשנים  פעילות סיירת חרוב,איתור תיעוד ל ,2018לשנת  3

 בארכיון צה"ל ,1974
הפעילות ברצף. אולם חלק מ עם הסיירת נשמרהקשר  – סיירת חרוב .ד

 יחידה.פעילויות הגין , במומשה רק בחלקההסיירת המשותפת עם 
חלו צעדים ראשונים לשדרוג אתר בשלהי השנה ה - אתר ההנצחה  .ה

 ההנצחה בבקעה. נמשיך בכך בשנת העבודה הבאה.

  

 ע"י וועד העמותהאושרה  – 2019לשנת תוכנית העבודה  • הוועד 2019
 כמקובל, תופץ התכנית באתר העמותה. •
 תקציב •

לנו רק בחלקו. עיקרו, כרגע, הנו ידוע  התקציב הנדרש ליישום התכנית .א
 "מ.בבחינת בצ

)ארבעים ושניים אלף  ₪ 45,000.00 -על סך כהידוע התקציב ד עומגע כר .ב
 וכולל, בין היתר: מלגות למצטייני סיירת חרוב, המשך פרויקט שילוט (₪

אירוע , בבקעת הירדן קברי הנופלים, אירוע האזכרה השנתי וסימול
 וכינוס האסיפה הכללית. העמותה למשפחות הנופלים

 בידינו הערכה תקציבית:ם, אין לשני מיזמים מרכזיי .ג
  החלו צעדים ראשוניים/מקדמיים למימושו.ש –שדרוג אתר ההנצחה 
  "הראשון ניטע כבר ע"י פלוגת קורן שחלקו  –"יער סיירת חרוב

 שלבים ראשוניים.והרחבתו לכלל פארק הסיירת מצויה גם היא ב
כל וועד  

 העמותה
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 החלטותפירוט/ דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

  מסמך זה נערך לאחר קיום כינוס האסיפה הכללית • כינוס האסיפה הכללית

  תכנית ראשונית/מקדמית של המיזם הוצגה באסיפה הכללית. •  שדרוג אתר ההנצחה

אתר ל)עיינות קדם(,  כוונת פלוגת קורן היא להפוך את החורשה שניטעה כבר • ש. קורן סיירת חרובחורשת 
 ".ארק סיירת חרובפשיהיה "

ייזום ויתאם מפגש נציגות  קורן שלום –קידום הנושא פעילות ראשונית לשם ל •
 שלום קורן אני(. אלחיהעמותה עם ראש המועצה האזורית )ד

 סוכם: •  ישיבות הוועד
עד העמותה בכל יום ד' הראשון בחודש ממועד סיכום זה תתקיימנה ישיבות וו .א

 .16:00שעה קלנדרי, 
 ' יבוצעו במתואם בין כל חברי הוועד.בוכיו"י חג שינויים בגין ימכך, כעיקרון.  .ב

 

הפעילות חדש את נ אי הסיירתצרב יו במגמה להדק את הקשר ולהגיע למ •  צוות אנשי קשר
 "אנשי קשר".ושיטת 

צביקה צוק נוטל על עצמו תפקיד זה )תיעוד ונתונים הועברו כבר לצביקה ע"י  •
 צביקה צוק הח"מ(

 

 2019 ינואר 2 -בבאה תתקיים ישיבת הוועד ה •
 

 

 

 

 רושם הדברים

 שי י.
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