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     הקמת סיירת חרוב המתחדשת – 2017

 העמותהישיבת וועד הנהלת  פרוטוקול
 2019, מאי  12

 מועד
 ישיבהה

 (16:00) 2019 מאי 1 

       נעדרים משתתפים

         יו"ר –יהודה בר  1

       הוד גבריאליא  2

         אלי חסון 3

       דודי גילת  4

         דייויד זילברג 5

         יוסי קולר 6

       יחיאל אקוע  7

       צביקה צוק  8

         שלום קורן 9

      ---- נוכחיםעוד 

 בית אלי חסון,  נתניה. מיקום:

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

 תפוצת נושאים רלוונטיים*

 

 נושאים על סדר היום

 החלטותפירוט/ דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

סכום יתרת חשבון הבנק למועד הישיבה. עדכון הוועד בנושאים:  • הח"מ עדכון כספים

 נתוני הוראות הקבע. 2019ינואר  1מאז  התרומות לעמותה

 נדרשת הרחבת התורמים והסדרת הוראות קבע למימון פעולות העמותה •

כל חברי 
 הוועד

אירוע 
מור"ק 

 במחולה.

 / עדכון
 דיון

במושב מחולה באירוע מור"ק התארחה העמותה ה 2019 אפריל 29 -ב • ב'-י
שהם יזמו, בו צוינה בהרחבה )ע"י קולר( סיירת חרוב ופעילותה ומארב 

 מזרחית למושב. 1970צביקה שני במאי 

השתתפו באירוע חברי וועד ולוחמים נוספים של סיירת חרוב בתקופת  •
 מתחדשת.לוחמי סיירת חרוב ה 30-וכ פעילותה בבקעה

 סיכום

שובים נוספים בבקעה המצויים נמשיך לפעול לקיום אירועים מסוג זה עם יי •
בסמיכות למיקום מרדפים, מארבים או אירועים ייחודיים מתקופת פעילות 

 סיירת חרוב בבקעה.

+  הח"מ
 ש. קורן

  הזיכרוןיום 
 

אנו ממשיכים בעלייה לקברי הנופלים ובהתייחס לכך הוצג  -כמדי שנה  •  אלי חסון עדכון
  יוצאי סיירת חרוב בבתי הקברות ברחבי הארץ.עדכון אלי חסון לפרישת 

שיוך 
 העמותה

ההנצחה ומשפחות שכולות  ש. קורן עם רג"ף-ב' ו-המשך למפגש יב • ב'-י דיון
קיימת האפשרות ש"עמותת סיירת  –במשהב"ט, בנושא תקציב לעמותה 

  בעמותת חטיבת כפיר.  חרוב" תשתלב

 סיכום

 נמשיך לפעול כעמותה עצמאית. •
ש. -ב ו-הליך הסדרת הקצאת תקציב לעמותה ע"י משהב"ט יימשך ע"י י •

 קורן.
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     הקמת סיירת חרוב המתחדשת – 2017

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

 פירוט/החלטות דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

אתר 
ההנצחה 

 בבקעה

 120,000.00ש. קורן במשהב"ט, הוגש תקציב בסך -ב' ו-בהמשך למפגש י • ש. קורן עדכון
 ₪()מאה ועשרים אלף ₪  

 הוא יועבר לעמותה באמצעות המועצה האזורית. –היה והתקציב יאושר  •

 ב'-י

 ש. קורן 

 הח"מ

אירוע 
 משפחות

הצעת  דיון
 קולר

 טיול משפחות ברמת הגולן )יום אחד(.

 סיכום

 נקיים טיול משפחות בגולן, בהדרכת קולר )טרם נקבע מועד(. •
 הטיול מיועד למבוגרים בלבד. •
 העמותה תפעל להקצאת אוטובוסים ולוגיסטיקה. •

 אלי חסון

 יוסי  קולר

 האספה
 הכללית

ג' רלקראת סיום ההליך ע"י רו"ח העמותה ג'ו – 2018דו"ח הכספים לשנת  • הח"מ 
 גולדמן.

בין המועדים  2019אוקטובר  4, שבוע 2019ספטמבר מועדים מוצעים:  •

 בחודש. 27-31

 הח"מ

אנדרטת 
 מחנה גדי

מוסכם סוג הסלע וסגנון האנדרטה, כפי שהוצג ע"י קולר. בימים הקרובים  • י. קולר עדכון
הקמת הליך הגורמים הרלוונטיים להמשך יקיים קולר מפגש עם 

 .האנדרטה
 י. קולר

  

 . מיקום ורשימת נושאים, בהמשך.16:00שעה , 2019 יוני 5יום ד', בישיבת הוועד הבאה תתקיים  •
 

 

 רשם

 שי י.

 

 

 תאריך נשלח ע"י נמען

 180419 דוא"ל רשימת תפוצה 

 


