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     הקמת סיירת חרוב המתחדשת – 2017

 פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה

 2018, אוקטובר 27

 2018 טובראוק 16 ישיבהה מועד

  משתתפים

 :)חברי וועד(

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

     צביקה צוק )חלקית( 7 דייויד זילברג  6

       הח"מ עוד נוכחים

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

 משתתפים * תפוצה:

 ;א. חסון; א. פאניש   ;: ד. גילת)חברי וועד מנהל(נעדרים *

   ג' גולדמן –רו"ח ד. גילת  – )זמני( יועמ"שבעלי תפקידים: *

  –נושאים רלוונטיים )לידיעה/ביצוע( *

 וועדת ביקורת *

 

 נושאים על סדר היום

 ביצוע/ החלטותפירוט/ דובר נושא
 אחריות

 .פבבנה"ן -עדכון ח • הח"מ עדכון כספים
 

 חברת אמו שלח"מ תרומת הגב' סלי גוטמן, -ם נמסרה לע"י שלו • תרומה לעמותה
  .אליס שלויופסור פר – מיכה שלוי

תה שניטע בבקעת הירדן ע"י "פלוגת התרומה מיועדת לחורש העמו •
 ונפעל לשימור הסכום שנתרם לשם הפנייה למטרה זו. רן"קו

בכוונת הפלוגה לפתח ולקדם את החורש, להביא למקום אדריכל נוף  •
 עות.ולהרחיב את הנטי

 

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

 לוועדת הביקורת.

ע"י ג'ורג' גולדמן הדו"ח  ה טיוטתבעת כתיבת סיכום זה הועבר: רההע
 למסמך זה.במצורף ע"י הח"מ אל הוועד ותועבר  – לוועדת הביקורת

 הח"מ
 ג' גולדמן

 עתיראורי 

שינוי 
 תקנוןה

 הנוסח הושלם ואושר. בימים הקרובים נחל בהצבעה דיגיטאלית • הח"מ עדכון

  הופץ נוסח התקנון המעודכן להצבעה. 2018אוקטובר  16 -ברה: הע
 הח"מ

אסיפה 
 כללית

האסיפה 
 השנתית

 בשעות הערב. – 2018דצמבר  20ביום ה' בבית הצנחן תקיים ירוע יהא • גבריאלי .א

 נחתם הסכם עם בית הצנחן )יב' והח"מ( •

  ות:הער

 אורח. כמרצה  – אלוף )מיל.( עמוס גלעדאישור  קיבלנו אתא. 

 .הודעה ראשונית ליוצאי הסיירתהחלה הפצת ב. 
אהוד 

 גבריאלי

חילופי  יועמ"ש
יועמ"ש 
 העמותה

 הח"מ
 )בשם ד. גילת

הנעדר 
 (מהישיבה

עוברת לעבוד במשרד אחר ובכך עו"ד חני שרייר ממשרדו של ד. גילת  •
 התנדבותה לשמש כיועמ"ש העמותה.תסיים את 

זמני  כהן כיועמ"שלדודי גילת " יועמ"ש חדש לעמותה ניאות עד "גיוס •
 .2018דצמבר  31 -ולבקשתו יסיים תפקיד זה ב

 ב'-י
 הח"מ

 אריק פאניש . נבקש עדכון בישיבת הוועד הבאה.מהישיבה פאניש נעדרק ארי • פאניש .א עדכון דור המשך
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     הקמת סיירת חרוב המתחדשת – 2017

 ביצוע/ החלטותפירוט/ • דובר נושא
 אחריות

אתר 
 ההנצחה

שדרוג  
 האתר

 סיכום ב'-י

 התכנית הקונספטואלית שהוכנה ע"י אדריכל עדן בר. מאשרים את .1

אהוד  ג. ד. זילברג  ב.קולר  י.  א.מונה צוות לקידום שדרוג האתר:  .2
 .גבריאלי

 פרויקט.' המועצה הביע הסכמתו העקרונית לעפ"י דווח קולר: ר •
 

סיירת 

 חרוב

הענקת 
 מלגה

למשתחרר 
  –מצטיין 

 מילגת העמותה ו"קרן רוז ופיני דגן"תוענק  2018אוקטובר  22 -ב • הח"מ

  .לכך ע"י מפקד סיירת חרובשהומלץ  למצטיין

מלגה לסמ"ר נתנאל ע"י הח"מ הוענקה  2018אוקטובר  22 -ב הערה: •

 .בסיס צאליםטקס שנערך בסמסון ב

 נמענים נוספים: סא"ל אורן צבר
 

 ערב יחידה 

הרצאת 
 מור"ק

יחידה.  -יתקיים בסיירת יום ספורט שיסתיים בערב -  2018דצמבר  25 • הח"מ
 נתבקשנו ע"י מפקד הסיירת לתת הרצאת מור"ק.

 סיכום

 .ומרצה הרצאהנכין  •

 נמענים נוספים: סא"ל אורן צבר
 הח"מ

סיירת  מרוץ 
 חרוב

נ.צ. 
לסקירות 

 מור"ק

שיחל ק"מ 92-כ, מרוץ שליחים) מרוץ הסיירתיתקיים  – 2018דצמבר  27 •
 . לסרטבה העלייבויסתיים  חצמת צמב

נקודות לאורך ציר המרוץ  3-4התבקשנו ע"י מפקד הסיירת לבחור  •
 המיתולוגיתהסיירת ( או בסמוך לו בהן התרחשו אירועי 90)כביש 
 ת האירוע הרלוונטי.סקיר ולהגיש

 סיכום

 נ.צ./סקירות ומרצים בהתאמה.נכין  •

 נמענים נוספים: סא"ל אורן צבר

 הח"מ
 י. קולר

 ב'-י

פרלמנט 
 הריביירה

 מיאמי -

 לבקשתו, מונה קולר לאיש הקשר של העמותה עם פרלמנט הריביירה. •  

ון בצפ ELKINבעיירה  תהאוונגליסטילארץ מגיע בקרוב ר' הקהילה  •
לבקשת פיני ט הריביירה. מדת בקשר הדוק עם פרלמנ, העוקרוליינה

 דגן ועופר תמיר נקיים לאורח סיורים בבקעה וברמת הגולן.

 : ותהער

ב' -הדרכת יבבקעה ב ו האורחסייר עימנ 2018אוקטובר  24ביום ד'  •
הסיור כלל גם ביקור באתר ההנצחה  .והח"מ אקועובהשתתפות יחיאל 

 של הסיירת.

 נקיים לאורח סיור ברמת הגולן. 2018אוקטובר  30ג' ביום  •
 

 
 תבוא הודעה בהמשךישיבת הוועד הבאה תתקיים על 

  

 

 

 רושם הדברים

 שי י.

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

 תאריך נשלח ע"י נמען

 271018 דוא"ל רשימת תפוצה 

 


