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 פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה

 2016 יוני 22 :תאריך
 

 2016 יוני 21 ישיבהה מועד

 מנורי תא 5 אקועיחיאל  4 בריהודה  3 אלי חסון 2 יו"ר -יוסי קולר  1 משתתפים:

 מ"הח 10 קורןשלום  9 גילתדוד  8 בודאגהמשה  7 מורשמואל  6  

 רבי גריפור נוכח

 עיריית ר"ג –אגף החינוך  מיקום:

 חני שרייר ד"עו –ש "יועמ*ג' גולדמן  –רו"ח * , גרשון. ר, שמגר. א: )וועד מנהל( נעדרים* משתתפים* תפוצה:

 

 נושאים על סדר היום

 ביצוע/ פירוט החלטות דובר נושא
 אחריות

חגי הרצאת  .1
 ב"לוטן בארה

ממתינים במיאמי.  "הפרלמנט"לצאת להראה בפני חגי מביקש קולר פיני דגן לפניית  
 לתשובת חגי

  יורק.-חזור לניו-באם חגי יענה בחיוב נממן לו כרטיס הלום :סוכם

אימוץ גדוד חרוב והידוק הקשר עם המשפחות השכולות, קיימת כוונה במסגרת  .א קולר  מלגותמתן  .2
ליוצא הגדוד מלגה . כל אחת ₪ 5,000.00למתן שתי מלגות ללימודים, בסך 

י "עפ)ואחת לבן משפחה שכולה  (עימנובתיאום  – י החלטת הצבא"עפ)
 .(עימנובתיאום  – ש"מ-קריטריונים שיקבעו נציגי ה

 .המלגההליך מתן  יוכללב ובו -י י"אימוץ לגדוד יוכן עמסמך  .ב

  מתן המלגות מאושר :סוכם

משפחות  .3
 שכולות

 נמשך ברציפות. (ב-לשכת י)ש "מ-שהחל במפגש עם נציגי הקשר  .א חסוןאלי 

 :כנית עבודהותעיקרי  .ב

קבוצות שעל פיהן, בשיתוף הנציגים, יערך  4-החללים תחולק לרשימת  (1)
 קר שיכלול אימות פרטים קיימים ובדיקת עניין להצטרף לעמותה.ס

 שהוחלט כבר, למצטרפים תונפק צעודת חבר בעמותה.כפי  (2)

   ש."מ -למעוניינים מקרב הכוונה לקיים מפגש שנתי קיימת  (3)

האזכרה טקס  .4
 השנתי

ש יבחנו תוכן ומצג הטקס השנתי של חללי הסיירת "מ-פניית/הצעת נציגי הלאור   
  והגדוד בבקעה.

תולדות ספר  .5
 (מהדורה ב') חרוב

 :ר עמיר בראור עלו הנתונים כדלהלן"דרורי ודזאב עם פרופ. במפגשים  .א מ"הח

כתיבת הספר  :הספר תימשך כשנתיים ותכלול שני שלבים עיקרייםהכנת  (1)
לכך עריכה, עריכה ובהמשך  – ראיונות וכיוב', דות מחקר, איסוף תיעובלר

 לשונית והכנה לדפוס.

אולם קיימת אפשרות כי חלקים  ₪ 30,000.00 -כ כל שלב הינה עלות (2)
 והדפוס נוכל לבצע בכוחות עצמנו. העריכהמשלב 

 בדיון חברי הוועד הנוכחיםכל  - (סיבות הועלו ונומקו בעבר) מ"הח-מלבד  .ב
מהדורה ב' של ספר תולדות חרוב כתיבת אינם רואים את מתנגדים להוצאה ו

 .ראויה בעדיפות תכעומד

   כתיבת הספר תידחה על שימצא תקציב שייועד לכך. :סוכם

  הכוללת איסוף והכנת חומר לקיום מפגשי והרצאות מורשת. תוכנית עבודההוצגה  קורןשלום  ק"מורוועדת  .6
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 ביצוע/ פירוט החלטות דובר נושא
 אחריות

אתר  .7
 אינטרנט

 ₪ 30,000.00לשדרוג האתר נדרש תקציב בסך  –י הצעות המחיר שבידינו "עפ .א אקועיחיאל 
 .₪ 5,000.00עד  ₪ 3,000.00 -כ (ותחזוקה אירוח)בתוספת שנתית 

   יובא לאישר הוועד.הוא  –לבחון הצעות וכשיגובש תקציב ממשיכים  .ב

 וועדת .8
 חברים

 (מרכז מידע) 

הביעה הסכמתה לסייע בריכוז הנושא כמאגר  -טוניס נילי לקיים מפגש בין הכוונה  מ"הח
חברים  "גיוס"שיפעל גם להקמת קשר, איתור ווות צ .אפרתיואבי  – מידע ממוחשב

   .מקרב יוצאי חרובלעמותה  נוספים

ברים שנמסרו מהד .ל"מספר שיחות עם הקק עמם מצוי שלום בקשר קיימוגורמים   שלום קורן חרובחורשת  .9
   בנושא חורשת חרוב ביער המגינים. בימים אלהניהול אמורים לדון  דרגילשלום 

 

 רושם הדברים

 שי י.

 

 

 

 

 תאריך נשלח ע"י נמען

 220616 דוא"ל  רשימת תפוצה 
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