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 (16:00) 2019 אפריל 3  ישיבהה מועד

       נעדרים משתתפים

         יו"ר –יהודה בר  1

       אהוד גבריאלי  2

         חסוןאלי  3

       דודי גילת  4

         דייויד זילברג 5

         יוסי קולר 6

       יחיאל אקוע  7

       צביקה צוק  8

         שלום קורן 9

      ---- עוד נוכחים

 .נתניה  בית אלי חסון, מיקום:

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

 נושאים רלוונטייםתפוצת *

 

 נושאים על סדר היום

 החלטותפירוט/ דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

וע איר
האזכרה 

 השנתי

המשתתפים נמשיך תוכנן ונוהל ע"י הצבא בסיוע אלי חסון ועל דעת האירוע  גם השנה • ב/הפורום-י סיכום
 במתכונת זו.

 לדעת כל המשתתפים האירוע היה מכובד וראוי.  •

אלה מתוך  –נציגי משפחות החללים ממחצית בפועל הגיעו לאירוע רק כלצערנו,  •
 .שאישרו הגעתם

יידונו ויטופלו עם  ,והערכות הלוגיסטית אשר לדעתנו נדרשים בתוכן האירועים ינויש •
 וע השנתי הבא.הצבא לקראת האיר

 אלי חסון

 הח"מ

אתר 
 ההנצחה

 

 .כנית לשדרוג חדר ההנצחהוהת פורוםהוצגה ל •   שדרוג

 .במקומו ריישאהנחת העבודה שחדר ההנצחה  •

 אפשרות שאינה רלוונטית בטווח הזמן הסביר.המעבר למחנה גדי הוא  •

 )סיכום( תקציב •

 עדיפות להתקנת מערכת הקרנה, עמדת  ןתינת )ע"י משהב"ט( בתקציב שיאושר
 .אינטרנטית ולשיפוצים פנימיים הכרחיים מידע

  .במידה ויתאפשר תקציבית יוקמו הפסלים בדרך לחדר הזיכרון 

 אחזקה וההפעלה השוטפת.יוקצה תקציב מיוחד ל 
 שדרוג ותצו

 האתר

ישיבות 
 הוועד

 סיכום  מיקום

    ישיבות וועד העמותה באתר ההנצחה שבבקעת  2-3 תקוימנהבמהלך שנת העבודה       

 ב'-י הירדן.      

הענקת 
 מלגות

 טייני סיירת חרוב הפעילה, יתקיים באתר ההנצחה.טקס הענקת המלגות למצע שמוצ •  מיקום

 סיכום

 הח"מ פיקוד הסיירת.בדוק את הנושא עם נ •
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 החלטותפירוט/ דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

יום משפחות 
 הנופלים

 סיכום  

 הנופלים בנתניה. משפחותאלי חסון יבדוק אפשרות לקיום יום  •

  וצג ויידון בישיבת הוועד הבאה.הנושא י •

שיוך 
 העמותה

קשר 
 ארגוני

 ידון בישיבה . הנושאהעמותה לא נידון בגלל מיעוט המשתתפים תהדיון בנושא שייכו • 
    הבאה

       .(12.4.2019)סיום מיום  ב' ויועבר לחברי הוועד-רקע לנושא יוכן ע"י ימסמך  הערה: •
 ב'-י

 "מהח

 

 בבית אלי חסון  16:00שעה , 2019מאי  1יום ד', בבאה תתקיים ישיבת הוועד ה •
 

 

 שמו:ר

 יהודה בר 

 שי י.

 

 

 תאריך נשלח ע"י נמען

 180419 דוא"ל רשימת תפוצה 

 


