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      הקמת סיירת חרוב המתחדשת – 2017

 העמותהישיבת וועד הנהלת  פרוטוקול
 2019, ובמברנ  18

 ( 14:30) 2019נובמבר  14  ישיבה ה מועד
       נעדרים משתתפים

         יו"ר –יהודה בר  1

        וד גבריאליאה 2

         אלי חסון  3

       דודי גילת  4

        זילברג דייויד 5

        יוסי קולר 6

        יחיאל אקוע 7

        מנחם נפה  8

       צביקה צוק  9

         שלום קורן 10

 הח"מ   נוכחים עוד
 1מ.א. ערבות הירדן )בקעת הירדן(במתחם  סיירת חרוב,  – אולם ההנצחה מיקום:

 וועדת ביקורת *ג' גולדמן : בעלי תפקידים: יועמ"ש: י. זהבי, רו"ח* נעדרים*משתתפים * תפוצה:
 תפוצת נושאים רלוונטיים*

 נושאים על סדר היום

 פירוט/החלטות דובר  נושא
 ביצוע/

 אחריות

אתר  
 ההנצחה

 שדרוג האתר  שלום קורן

להגיש את מפרט יישום התקציב שהועמד לרשותנו ע"י משהב"ט העמותה  על •
 . 2019נובמבר  28 -לשדרוג אולם ההנצחה, שלא יאוחר מ

 כפי שסוכם עם המועצה, יישום התקציב יבוצע באמצעותם. •

ממוחשבת, חידוש מסגרות רכיבי התקציב אושרו כבר וכוללים גם עמדת מידע  •
 מתגלגל, ניקיון ותחזוקה. לצילומי הנופלים, מקרן ומסך

 עמדת תקשורת אינטרנט )לרבות נתב( הוסדרה כבר ביזמת יחיאל אקוע. •

 מקרן ומסך מתגלגל ייתרמו ע"י אלי חסון.  •

 סיכום

להלן: צוות )שלום קורן יוסי קולר והכולל את  מונה צוות ליישום הפרויקט  •
יסייע לצוות יחיאל  -אתר ההנצחה(. לנושא המחשוב/עמדת המידע שדרוג 

  אקוע. 

מחיר הקיימת כבר ברשות העמותה )אצל שלום ה את הצעת  –עמדת מידע  •
קורן( נשווה להצעה שנקבל מבונה ומארח אתר העמותה. החלטות באשר 

-למבצע/ספק תתקבלנה בהמשך ובלבד שיעמוד בקריטריונים של המועצה ו
 משהב"ט 

 זמו מפגש בנושא עם ראש המועצה. ישלום וקולר י – ניקיון/גננות חוץ ותחזוקה •
צוות שדרוג אתר 

 ההנצחה 

מספר המשתתפים במימון פעילות העמותה מקרב הרשומים כחברים בעמותה  • דמי חבר כספים
הוא דל ביותר. ללא שינוי מדיניות העמותה בנושא זה, לא תוכל העמותה 

 תוכניות העבודה השנתיות.להמשיך ליישם את 

 סיכום

: י. קולר( הוחלט לגבות 1ברוב קולות )נמנע הנושא הועמד להצבעה עקרונית.  •
 .דמי חבר שנתיים

בהעמדת ההחלטה נוכח תקנון העמותה וטרם גביית דמי חבר כאמור, נבחן  •
  2יועמ"ש העמותה הדברים עם 

 שיעור דמי חבר יקבע בהמשך ע"י הוועד. •

 הח"מ  •

 יועמ"ש •

 

 
 ישיבה ממוסדת ראשונה של וועד העמותה באולם ההנצחה בבקעה.הייתה זו  1
הוועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי  3.2.1)דמי חבר(  3.2)סמכויות העמותה( ס"ק  3: סעיף תקנון העמותהמתוך מובא  2

 לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
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      הקמת סיירת חרוב המתחדשת – 2017

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

 פירוט/החלטות דובר  נושא
 ביצוע/

 אחריות

 גיוס כספים מנחם נפה  כספים

 מנחם נפה הציג את תוכניתו לגיוס כספים )מצ"ל(.  •

 סיכום

תכנית מנחם נפה מתקבלת. לבד מהאמור ביחס לדמי חבר שנתיים )עד   •
וועד העמותה מחזק את -להודעה אחרת( יחל מנחם ביישום התוכנית שהציג ו

 מנחם נפה  ידיו

 2019אוקטובר  30 –מפגש עם הסיירת  ב'-י רת חרוביסי

נפרדה הסיירת ממחזור מרץ  במסגרת אירוע סיום תעסוקה מבצעית בעציון,  •
שהנו ראשון לסיירת חרוב המתחדשת. בדברים שנשא באירוע קרא יו"ר  2017

  להצטרף לעמותה.  -העמותה למשתחררים 

 הענקת מלגה

לכך הוענקה מלגת העמותה למשתחרר מצטיין של הסיירת )במסגרת האירוע  •
 .3ראו נא הערה בתחתית העמוד(

 

חורשת  
 הרעות

במהלך ישיבת הוועד התקיים מפגש המשתתפים על גבעת הרעות שבסמוך  • שלום קורן
לחוות עיינות קדם. במהלך המפגש תאר שלום את התכנון העתידי לפיתוח 

 החורשה. 
 

 

 נושאים שלא נדונו מפאת לו"ז ומחויבות הוועד לטקס הסרת הלוט במחנה גדי )ראו להלן(, ידונו בישיבת הוועד הבאה.  •

מכינת " מעל אנדרטת סיירת חרוב במחנה גדי שבמתחם  וועד בטקס הסרת הלוט פו חברי השתתבתום הישיבה  •
בלטו   בין המשתתפים שהגיעו לאירוע מרחבי הארץ.  וותיקהיוצאי הסיירת ה 20 -. באירוע נכחו למעלה מ" אליאל
 שהגיעו לטקס בסיום מסע עלייה לסרטבה. 1968אוגוסט מחזור אנשי 

 . מיקום ורשימת נושאים, בהמשך. 16:00שעה , 2019 דצמבר 11יום ד', בישיבת הוועד הבאה תתקיים  •

 

 

 רשם

 שי י. 

 

 

 
. הענקת  28.8.2019שלא כעולה מהחלטת הוועד מיום ו  כחריג זו מלגה  הענקו הלפניית מפקד היחידה )סא"ל ג. ריץ(  3

 הצבעה שקדמה לביצוע.ב וועד העמותההמלגה אושרה ע"י 

 תאריך נשלח ע"י נמען

 181119 דוא"ל רשימת תפוצה  

 


