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 אקוע, צביקה צוק, קובי מרון נעדרים: יחיאל 

 פעילות ויישום החלטות – וועד העמותה  .1

מפסיק לאלתר כל פעילות בוועד הנהלת העמותה,  הוא שיו"ר וועד העמותה י.ב., הודיע  •

בוועד. חברותו בוועד תופסק, מיד עם קבל  מתפטר מתפקידו כיו"ר ומחברותו  ולפיכך 

 . העמותה לתקנון  5.3.1סעיף ב הודעתו בכתב, כמתחייב 

שהוא מפסיק לאלתר כל פעילות בוועד הנהלת  מנכ"ל העמותה ישראל שי, הודיע  •

העמותה, ולפיכך מתפטר מתפקידו כמנכ"ל, כגזבר ומחברותו בוועד. חברותו בוועד  

 . העמותה  לתקנון  5.3.1ף בסעיתופסק, מיד עם קבל הודעתו בכתב, כמתחייב 

בעלי התפקידים הנ"ל נתבקשו לשקול שוב את  שבדיון שנערך לאחר מכן, למרות  •

הודעתם, או להשהות אותה, הודיעו שניהם, כל אחד בנפרד, שהחלטתם סופית,  

 ושיפעלו להעברת התפקידים למחליפיהם במסירות, ככל שיידרש. 

 הוספת חברים לוועד הנהלת העמותה .2
 ה אחד, במקומו של מנחם נפה ז"ל. שלום קורן נבחר לחבר בוועד הנהלת העמותה, פ •

מועמדותו של אשר יומטוביאן לחבר בוועד הנהלת העמותה, כנציג המשפחות השכולות,   •

שתופסק חברותם בוועד    לאחרייכנס לתוקף, המינוי  נמנע.  1חברים,  5ברוב של אושרה 

חברותם    מכתבי ההודעה על הפסקתקבלת עם  , לעיל 1של בעלי התפקידים שבסעיף  

ודווח לוועד כי אין    על ידו, הגשת מסמך קו"ח  ש כמו כן תידר ויתפנה מקומם. בוועד, 

 בעברו כל הרשעה פלילית. 

 אירוע האזכרה השנתי לחללי חרוב  .3

הוחלט שהניהול וההפקה של אירוע האזכרה השנתי לחללי סיירת חרוב ולגדוד חרוב,  

ת העמותה, בתיאום ובשיתוף הגורמים  , יהיה על ידי וועד הנהל2022שייערך בחודש אפריל 

יתקיימו מפגשים עם מפקד הסיירת הסדירה, ועם קצינת הנפגעים של  בצה"ל.  ם הרלוונטיי

בעלי התפקידים וסדר  טרם נקבעו חט' כפיר, וכל האפשרויות יוצגו ויידונו בישיבות הוועד. 

 . . המשך דיון בישיבה הבאהלצורך ניהול והפקת האירוע  הפעולות שיש לבצע 

 שלום קורן.  – הוחלט על מינוי יו"ר זמני לוועד הנהלת העמותה  .4
)יו"ר, מנכ"ל,  מועמדים לתפקידים  שמות  לקראת הישיבה הבאה, תפורסם מראש הודעה על  

 , ובישיבה ימונו אלו שיזכו ברוב קולות חברי וועד הנהלת העמותה. גזבר( 

מול   , חרוב" שנמצא במחנה גדיהוחלט שיוסי קולר, יטפל בתחזוקת סלע "תולדות סיירת  .5

 הנהלת המכינה שבמקום. 
הוחלט שנבו הראל, יטפל בהנחלת מורשת הקרב של סיירת חרוב, לאחר שתגובש רשימת   .6

 'מרצים', לפי נושאים. 
, למלאי.  כובעים עם תג היחידה 100-דגלים חדשים של סיירת חרוב ו  50אושרו רכישת  .7

 אלי חסון.  – טיפול ואחסון 
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