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     הקמת סיירת חרוב המתחדשת – 2017

 פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה

 2018, נובמבר  25

 2018 נובמבר 13 ישיבהה מועד

  משתתפים

 :)חברי וועד(

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

         דייויד זילברג 6

     הח"מ )יו"ר וועדת ביקורת( אורי עתיר עוד נוכחים

 .נתניה  בית אלי חסון, מיקום:

  משתתפים* תפוצה:

  א. פייניש, צ. צוק ,גילתד. : וועד מנהל(חברי ) נעדרים*

 ג' גולדמן  –רו"ח * י. זהבי – (21.11.18-מ) יועמ"שבעלי תפקידים: *

 

 היוםנושאים על סדר 

 החלטותפירוט/ דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

  .ן בנה"פ-עדכון ח .1 הח"מ עדכון כספים

החלפת 

 יועמ"ש
 .)ממשרדו של דודי גילת( מסיימת את תפקידהעו"ד חני שרייר  -יועמ"ש העמותה  .2 הח"מ 

  סוכם

נו יועמ"ש ה 2018נובמבר  21 -)יהודה הביע הסכמתו והחל מ נפנה ליהודה זהבי .3

  .העמותה(

 דודי גילת

  דה זהבייהו

וועדת 
 ביקורת

 .2017וועדת הביקורת עוסקת בבדיקת פעילות ודו"ח כספים לשנת  .4 אורי 
 דצמבר יועבר דו"ח הוועדה לעיון וועד העמותה. 4 -ב .5

 .2018דצמבר  20 -דו"ח הביקורת יוצג במפגש האסיפה הכללית ב .6
 אורי עתיר

שינוי 
 התקנון

ת לשינויים בתקנון, כפי יאישור האסיפה הכללנתקבל  –אינטרנטית הצבעה ב .7 הח"מ עדכון
 שסוכמו ע"י וועד העמותה ואושרו ע"י היועמ"ש.

 שבוצע.רשם העמותות לשינוי אישור הליך יועמ"ש העמותה מטפל ב .8

 י. זהבי

 הח"מ

כינוס 
האסיפה 

 הכללית

 עדכון ארגון והכנות .9 גבריאלי .א עדכון

  סוכם וועד תקציב גבריאלי  .א

 (₪)שלושת אלפים   ₪ 3,000.00ב בסך ימאושר תקצארגון וכיבוד באסיפה הכללית ל .10

שדרוג אתר 

 ההנצחה
דייויד  עדכון

 זילברג
 בשם קולר:

 אושרה לנו עקרונית ע"י המועצה האזורית.י במרחב הקרקע שפוי שינוצ .11
 לאדריכל עדן בר.ותועבר  –ע"י מהנדסת המועצה תכנית מעודכנת תימסר לקולר  .12

ת וועד
שדרוג 

 אתרה

אלי תקדם. מ וצפונה( –)פרדס חנה שילוט העמותה על קברי החללים במחוז צפון  .13 אלי חסון עדכון ההנצח
לפעול להתקנת שילוט העמותה  וממשיךמצוי בקשר עם גורמי ההנצחה במשהב"ט 

 .על קברי החללים במחוז המרכז ויתכן אף בכל הארץ
 אלי חסון

הפרלמנט 

 במיאמי
)צפון קרוליינה(  אוונגליסטיתראש קהילה ארחנו לבקשת פיני דגן ועופר תמיר  .14 ב' והח"מ-י עדכון

 עם הפרלמנט. המקיימת קשר הדוק 
)בבקעה( ועמוס  יחיאל אקוע ורעייתו ,סייעו לנו מאודתודות כולנו ליוצאי הסיירת ש .15

 גולדבלט )ברמת הגולן(.

 

 

  2018דצמבר  11 -בבאה תתקיים ישיבת הוועד ה •

 תבוא הודעה בהמשך.הישיבה הבאה על מועד ומיקום  •

 

 רושם הדברים

 שי י.
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