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 פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה

 2017דצמבר,  31

 
   2017 דצמבר 24 ישיבהה מועד

  משתתפים

 :)חברי וועד(

 גבריאלי .א 5 יחיאל אקוע 4 אלי חסון 3 אתי מנור 2 יו"ר -יהודה בר  1

       קורןשלום  7 שמואל מור 6

         הח"מ  עוד נוכחים

 ג"ררית יע –החינוך גף א מיקום:

ג'  –רו"ח * ח. שרייר –יועמ"ש * מ. בודאגה, ר. גרשון, קולר. י: וועד מנהל(חברי ) נעדרים* )וועד( משתתפים* תפוצה:
 ביקורת וועדת * אין: )לידיעה/ביצוע( נושאים רלוונטיים*גולדמן 

 
 נושאים על סדר היום

 החלטותפירוט/  דובר נושא
 ביצוע/
 אחריות

קופת  כספים .1
 העמותה

ליישם את כדי ואין בכך אף ₪  35,000.00 -בקופת העמותה כיום כ .א מ"הח
לדבר על הרחבת שלא  –תוכנית העבודה השנתית הקבועה 
ולשם  2018אנו בפתחה של  פעילות לשם יישום מטרות העמותה.

להמשיך כל חברי וועד על  כברלות שאושרו פעי תכניותיישום 
עם עמיתים  ישירות שיחותקיום ולפעול לגיוס כספים לרבות 

כמסע הסברה שיבוא בנוסף למסמך שהופץ  לשירות בסיירת
 .בעניין זה

נהלי משום פ. "עם בנה "הוראות קבע" הסדרת מצויים בהליךאנו  .ב
  מחייב זמן.ההליך הבנק, 

ח "דו  
2016 

ח "הוגש אישור וועדת הביקורת לדוטרם  –קיום הישיבה בעת  .א 
 .2016הכספים לשנת 

למחרת ו 2017 דצמבר 28 -במ "אצל החח הוועדה התקבל "דו  .ב
יועבר ומותנה באישור הוועד, בכפוף . 20171ר לאישור הוועד הועב

 ח לאישור חברי העמותה."הדו

 

וועד  .2
 העמותה

 +ב -י גרשוןרמי 
 הח"מ

מ כי מטעמים אישיים לא יכול להמשיך ולכהן "ב והח-הודיע לירמי 
  .בוועד העמותה

 סוכם  

הבחירות לוועד העמותה מועד היות ו :ש העמותה"עם יועמוועצות יבה
נימנע  מועד זהעד , 2018לשנת  2/תחילת רבעון 1בעון מתוכנן בשלהי ר

 ועד.עם מספר החברים הקיימים בופעל ונ ושינויים מזעזועים

האזכרה  .3
 השנתית

 תוכן
סיפור )

 (חלל חיי

מרס  21)לסיכום קודם, באירוע האזכרה השנתית הקרוב בהמשך  .א  
מפקד שהיה ד, "ל צביקה עופר הי"נעלה את סיפורו של סא (2018

 .1968בדצמבר  במהלך מרדף ונפל סיירת חרוב

דקות  7 – 5מ יפעלו לאיסוף חומר לסקירה בת "והח חסון אלי .ב
 במהלך האירוע.

ויכליל את הרכיב בתוכן  חט' כפיר כבר מעודכן בכך-נפגעיםקצין  .ג
ן "רסמפגש עם )סגן מפקד סיירת חרוב לגם  נמסרעדכון . האירוע

 .(28.12.17ניר מור, 

אלי חסון 
 הח"מ

אתר  .4
 ההנצחה

המדרגות 
- 

 כטריבונה

לשימוש בהן מדרגות חדר הזיכרון ואישור הנדסי בדיקת נדרשת  
 כטריבונה.

 סוכם

קיימות כאלה שככל )בדיקה, אישור ורישום מגבלות אקוע יפעל חיאל י
 .(שלא בקשר לעמותה) עם מהנדס הפועל עבורו (כללאם  –

 י. אקוע.

                                                           
1
 בהליך אישור הוועד המנהל.ח "הדועריכת מסמך זה מצוי בעת  
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 פירוט/החלטות דובר  נושא
 ביצוע/
 אחריות

נדרש שלט המציג בתמצית דברים את תולדות סיירת חרוב לאתר  .א ב-י שילוט  
. , שיוצב בסמיכות לדלת בכניסה לחדר הזיכרוןבשנות קיומה

 השלט בחורשה מול ככר סיירת חרוב ברמת גן. :יבסיספורמט 

עם הקרובה בפגישה . נדרש גם בכניסה למחנה גדיהנצחה שלט  .ב
מישורים בגם ונפעל  –ט הבקעה נתחיל להעלות את הנושא "מח

 נוספים.

 נוסח :ב-י
 לוח :מהח"

משפחות  .5
 החללים

חברות 
 בעמותה

עריכת מסמך זה החלה הצטרפות בני משפחות החללים בעת  .א 
 עמותה.כחברים ב

 ואליהם מצטרפים בני משפחת יעיר. לכך, משפחת נפהראשונים  .ב

 

תעודות  .6
 חבר

התעודה ותפוצת  –סתיים ה 2018-2019 לשנים התעודות הכנת הליך  הנפקה

 .החלה
 

 

 
 רושם הדברים

 שי י.
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