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     הקמת סיירת חרוב המתחדשת – 2017

 פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה

 2018, ספטמבר 28

 2018ספטמבר  12  ישיבהה מועד

  משתתפים

 :)חברי וועד(

 אלי חסון 5 אהוד גבריאלי 4 יחיאל אקוע 3 שלום קורן 2 יו"ר -יהודה בר  1

         אריק פאניש 6

       הח"מ עוד נוכחים

 .3, פארק אפק ראש העין. קומה 13אור רחוב עמל -משרד שלום קורן, חברת ניר מיקום:

 משתתפים * תפוצה:

  צ. צוק, י. קולר ,ד. זילברג: ד. גילת, )חברי וועד מנהל(נעדרים *

   ג' גולדמן –רו"ח ח. שרייר  –יועמ"ש בעלי תפקידים: *

 . ק. נפגעים.: *מג"ד חרוב חט' כפיר✓ -רלוונטיים )לידיעה/ביצוע( *נושאים 

 וועדת ביקורת *

 

 נושאים על סדר היום

 ביצוע/ החלטותפירוט/ דובר נושא
 אחריות

למשתחרר  הענקת מלגה
 סיירת חרוב  –מצטיין 

, שהומלץ לכך ע"י גיאת מילגת העמותה ו"קרן רוז ופיני דגן" הוענקה לסמ"ר אביב יו"ר
  .מפקד סיירת חרוב

 – 2018מסיבות טכניות ומבצעיות נדחתה הענקת המלגה בבסיס הסיירת ביולי 
 והמלגה הוענקה לאביב ע"י יו"ר וועד העמותה במסגרת ישיבה זו.

 נמענים נוספים: סא"ל אורן צבר

 

  .פבבנה"ן -עדכון ח הח"מ עדכון כספים

בעת עריכת מסמך זה נתקבלה גם תרומתו האישית של מנכ"ל "פרלמנט  הערה: תרומה לעמותה
  הריביירה" ממיאמי.

שיסתיים בימים  –בעת עריכת מסמך זה הושלם כל התיעוד הנדרש לסיכום הדו"ח  2017דו"ח כספים  
 הקרובים ויועבר מרו"ח העמותה )ג'ורג' גולדמן( לוועדת הביקורת.

 ג' גולדמן
 עתיר .א

ויובא  2018טרם הושלם ניסוח עדכון תקנון העמותה, שיושלם במהלך ספטמבר  הח"מ עדכון תקנון

 הח"מ .לאישור האסיפה הכללית )הצבעה דיגיטלית(

החלו מפגשים ושיחות עם יוצאי חרוב החדשה בתפקידי מ"פ, סמ"פ ותפקידי מטה  פאניש .א עדכון דור המשך
 פאניש .א אריק ימשיך בפעילות זו. נוספים, כדי "להניע" הצטרפות דור המשך לעמותה.

אסיפה 
 כללית

האסיפה 
 השנתית

 בשעות הערב. – 2018דצמבר  13כפי שסוכם כבר, האסיפה תתקיים ביום ה'  .1 הח"מ

אחראי להפקת האירוע וביצוע: אהוד גבריאלי, בסיוע חברי הוועד וחברי  .2
 העמותה להם יתרונות יחסיים ונכונות לסייע.

 תופץ בימים אלה.הודעה כ"התרעה ראשונית"  .3

 גבריאלי .א

אתר 
 ההנצחה

שהתנדב לסייע  ,זילברג נמשיך את הקשר עם האדריכל עדן בר דדייוויסיוע ב הח"מ שדרוג האתר 
 לעמותה בשדרוג האתר במתחם המועצה האזורית בבקעה.

 ד. זילברג
 הח"מ

תחזוקה וניקיון האתר. בעניין  2017נובמבר  27קיים לנו סיכום עם ר' המועצה מיום  הח"מ תחזוקה 

 י. אקוע יחיאל אקוע מביע הסכמה לוודא יישום הסיכום הנ"ל.

הקרב 
בסואץ, 

1973 

ספרו של 
 עמירם אזוב

עדכון בנושא מפגשי/תחקירי כותב הספר עם לוחמי ומפקדי סיירת חרוב בקרב העיר  שלום קורן
  יוכללו בספר.סואץ. לא ברור באיזה היקף אך נראה שסיירת חרוב ופעילותה בקרב 
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     הקמת סיירת חרוב המתחדשת – 2017

קברי  הנצחה
 הנופלים

  –שילוט לזכר לוחמי חרוב  אלי חסון

בהתאם להסכמת משפחות הנופלים החלה כבר, ע"י אגף ההנצחה במשהב"ט,  .1
 הדבקת שלט העמותה על קברי הנופלים.

 –סמלים על השלט )הנפקת העמותה(  .2

 סוכם

 בתוך שלט השיש יוטמעו הסמלים כדלהלן:

 יוטמע בכל שלטי השיש. –סמל הסיירת  •

יוטמע בשילוט שעל  -של סיירת חרוב המיתולוגית )חרב חד כנפית(  תג יחידה •
 1966-1974קברי הנופלים ששרתו בסיירת בין השנים 

יוטמע בשילוט של קברי הנופלים במסגרת  –כנפית( -תג חטיבת כפיר )חרב דו •
 חטיבת כפיר

 רס"ן משה קמה –ק. נפגעים חט' כפיר נמענים נוספים: 

 אלי חסון

 
  ,15:00, שעה 2018 אוקטובר16' גביום ישיבת הוועד הבאה תתקיים 

 מיקום המפגש ונושאי הישיבה יועברו בהמשך
  

  

 

 

 רושם הדברים

 שי י.

 (1974 – 1966עמותת סיירת חרוב )
 580565414ע.ר. 

 תאריך נשלח ע"י נמען

 182809 דוא"ל רשימת תפוצה 

 


