 6פברואר 2017

לכבוד
חברי ועד ההנהלה
הנדון :סכום פגישה מיום ד'  1פבר' 17
שלום רב,
 השתתפו בפגישה :אלי חסון ,אהוד גבריאלי ,אלכס שמגר,יחיאל אקוע ,אתי מנור ,שמואל מור ,משה בודאגה ,יוסי קולר,ק'
נפגעים של חט' כפיר רס"ן הגר ושלישה של גד' חרוב.
 נעדרו מהפגישה :דודי גילת ושלום קורן. נושאים שהועלו וסכומים: .1משפחות שכולות:
א .אירוח משפחות שכולות בספארי יערך ביום ב  13מרץ 17
ב .התקציב לאירוח הנ"ל – ₪ 10,000
ג .אחריות בצוע :אלי חסון
 .2יום הזכרון לחללי הסיירת וגדוד חרוב יערך במסגרת אירועי
גדוד חרוב בבקעה ביום ה  11מאי  17בשעה 1500
אחריות ביצוע :אלי חסון (יש לעדכן את מוא"ז בקעת הירדן על
ביטול יום הזכרון בתאריך  29מרץ .)17
 .3כנס יובל לסיירת חרוב:
א .תאריך בצוע  17מאי 17
ב .מקום האירוע – ספארי בר"ג
ג .התוכנית כפי שהוצגה ע"י משה בודאגה מאושרת
ד .תקציב הכנס – ₪ 90,000
ה .יגבו  ₪ 50לזוג בכניסה לכנס (לא כולל ילדים ונוער עד גיל )18
ו .אחריות ביצוע :משה בודאגה בסיוע כל חברי ועד ההנהלה.
 .4הכנת תיק נוהלים של העמותה:
א .שתי בעיות בנושא זה:
 )1השקעה רצינית של ארגון החומר הכנתו והבאתו לדפוס
 )2האם דור ההמשך בעמותה יתמיד להשתמש בנהלים הנ"ל
או דור שימציא את הגלגל מחדש.
 )3ישראל שי יצור קשר עם החברים להתייעצות בנדון.
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 .5נוהל דיווח והוצאת כספים:
א .באישור יו"ר העמותה – עד ₪ 1000
ב .באישור ועד העמותה – מעל ₪ 1000
ג .חוזר ומדגיש את הסכום מיום  28דצמבר  – 16גזבר העמותה
יעדכן אחת לשבועיים את ועד העמותה בענין יתרת חשבון
העמותה בבנק הפועלים .
ד .גזבר העמותה יעביר אחת לשבוע ליו"ר דף חשבון מעודכן
בבנק הפועלים.
ה .אחריות ביצוע  :שמואל מור
 .6מצגת בחדר זכרון בבקעה:
א .תרכש ותותקן מערכת להקרנת מצגת מור"ק-אחריות ביצוע:
יחיאל אקוע
ב .תוכן המצגת תכלול פרטים על סיירת חרוב וקטעי מור"ק –
אחריות ביצוע  :שלום קורן בסיוע הח"מ
 .7הערותי והתייחסותי לפעילות מספר חברים והח"מ שהועלו
בישיבה הנ"ל וראייתי לגבי פעילות ועד ההנהלה והעמותה
בעתיד יפרסמו במסמך נפרד בימים הקרובים.
 .8הח"מ יסיים את תפקידו כיו"ר ביום  17מאי 17
 .9הפגישה ה באה תערך בספארי ביום ד'  1מרץ בשעה 1430
בברכה
יוסי קולר

