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, גיורא בר, היבש,  מעוז, ווייס, נרקיס

  .פעלנו על פי התקנון ובמהלך המתנה של חצי שעה נדונו עניינים אחרים

 לנו נתנה זגרופיווי חברת לפיו המצב
למרות שכבר ניתן המנדט בישיבה קודמת מבקש לאשר המשך 

  . ש והועד המנהל החדש

 .  

 .הנהלה להערכתבסוכות   

כלומר יש הסכמה ויש לנו כאמור גם 

 .מכוסים לא 656 אנשי 14 כרגיל

מתוכם לבתי קברות  10יש התאמה של לפחות 
שאין  4או  3לגבי , שאנו מניחים ועל כן זה לא צריך להוות בעיה להניח גם על קבריהם

  . התאמה יש מקום לחפש פתרון אחר שכן החטיבה מתפרקת ואין לנו מענה צבאי

 הועד ריחב כל, מועמדות הגיש 
בוועד החדש בתפקידיהם הקודמים מלבד גבי ודני שלא מוכנים 

  .מכיוון שלא הוגשו מועמדויות בזמן

, מלאה תמיכה לקבל בקשה כדי ותוך
  .ל"חדש ויהיה לצורך זה הרבה בחו

ר שלא "הרי שאין טעם למנות אדם ליו
 ,התפקיד את לעשות מוכןכן אני 

   .  ר ומזכיר ביחד

 שלום, לניאדו רוני, בשן אריה, היבש
  . נרקיס, יורם דורי, 

הערה למרות שהתקנון ( .אחד פה
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        בחירותבחירותבחירותבחירות    

נרקיס, כהן איתן, אליגון, שלום, לניאדו, רביב
   הרואה-בןדרור , צימרמןחנן 

פעלנו על פי התקנון ובמהלך המתנה של חצי שעה נדונו עניינים אחרים, בהעדר נוכחות קוורום

המצב את ציגה איתן  -  האינטרנט אתר נושא
למרות שכבר ניתן המנדט בישיבה קודמת מבקש לאשר המשך . מהמתאי הכי

ש והועד המנהל החדש"וסכם כי יערך חוזה שייבדק על ידי היועמ
. החברה עם סכם ה נערוך  הבא לשלב נעבור

  עיון ליום בשן של המקורית ההצעה את נעלה

כלומר יש הסכמה ויש לנו כאמור גם , באוגדה זיכרון חדר תולעש אפשר
 . 

כרגיל הזיכרון ליום הסרטים כל נשלחו – מעדכן
יש התאמה של לפחות , בדקתי את הרשימות, לנרקיס

שאנו מניחים ועל כן זה לא צריך להוות בעיה להניח גם על קבריהם
התאמה יש מקום לחפש פתרון אחר שכן החטיבה מתפרקת ואין לנו מענה צבאי

 לא איש מעוז עובד מלבד למעשה – המועמדויות
בוועד החדש בתפקידיהם הקודמים מלבד גבי ודני שלא מוכנים   לשרת להמשיך
  .להמשיל בתפקיד הקודם

מכיוון שלא הוגשו מועמדויות בזמן למועמדות הרשימה את לפתוח החלטנו

   העמותה

ותוך קלה ברוח לא התפקיד את עליו לקבל
חדש ויהיה לצורך זה הרבה בחו עסק להקים בדרך גם הוא

הרי שאין טעם למנות אדם ליו, אם איבי מציג זאת כפי שעשה עכשיו
כן אני על . על פי רצונו המלא ושלא יוכל להקדיש את כל כולו לנושא

ר ומזכיר ביחד"ויש לי גם את היכולת להיות יו

היבש שמעון, שרון שמעון, מעוז עובד  - עדולו
, ווייס יובל, רבה הרצל, דוידי דני, כהן איתן, 

פה נבחרו ל"הנ הרשימה שכל הכול דעת על בחירה
  . יש כאן יותר מתנדבים, בעלי תפקידים

  .פה אחד נבחרה 
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רביב, דוידי, בשן:   נוכחים
חנן ,  אונגר עמוס, אייבי

בהעדר נוכחות קוורום

נושא -איתן כהן  .1
הכי  ההצעה את

וסכם כי יערך חוזה שייבדק על ידי היועממ. פעולה
נעבור אנו -החלטה 

נעלה – בשןאריה  .2

אפשר – דוידי דני  .3
. תקציב מובטח

מעדכן נרקיסאהרון   .4
לנרקיס עונה  גבי

שאנו מניחים ועל כן זה לא צריך להוות בעיה להניח גם על קבריהם
התאמה יש מקום לחפש פתרון אחר שכן החטיבה מתפרקת ואין לנו מענה צבאי

המועמדויות עניין – גבי
להמשיך הסכימו הקודם

להמשיל בתפקיד הקודם

החלטנו קולות ברוב -החלטה 

העמותה ר"ליו  מועמדים

לקבל מוכן -רותם  אייבי .1
הוא.  פיזית עזרהובעיקר 

אם איבי מציג זאת כפי שעשה עכשיו –בר גיורא  גבי. 2
על פי רצונו המלא ושלא יוכל להקדיש את כל כולו לנושא

, מגבלות כמעט לי אין

לונוספים  מועמדים. 3
,  אליגון חניתאי, ניסים

בחירה נבצע -החלטה 
בעלי תפקידים  8מחייב בחירת 

 כלהרשימה  -   החלטה
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עמוס . ר ועדת הביקורת"ימשיך בתור יו
 .  

  .המנהל

אתר ,  6426064-02טל ,  hativa600@gmail.com מייל .  

ימשיך בתור יו גרשון ערןלא הועמדה לבחירה מחדש ו
. אונגר מציע שאחרים יצטרפו לוועדה חשובה זו וגבי מצדד בדבריו

  

המנהל הועד ר"ליו אייבי נבחר לגבי 4 ו ייבילא

  .ר החדש"בהצלחה לועד החדש ישן וליו
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לא הועמדה לבחירה מחדש ו – ביקורת ועדת
אונגר מציע שאחרים יצטרפו לוועדה חשובה זו וגבי מצדד בדבריו

  ר "מהלך הבחירות ליו

לא קולות 8 ב –החלטה  

בהצלחה לועד החדש ישן וליו

 .ננעלה הישיבה


