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  ")העמותה(" "הנושאי מורשת השואה והגבור –––– דורות ההמשך"עמותת 
  580439594רישום ' מס

  

  9200שנתית לשנת  פרטיכל אסיפה כללית
  

 .א"תב וילנהבית ב 2010 יוניב 15 ה כדין בהתאם לתקנון העמותה ביוםמישיבת האסיפה הכללית שנתקיימ

  

ועדת ייעוץ  ר"יוו העמותה יושב ראשעל ידי  םחתנ פרטיכלה. מנין חוקי של חברי העמותה  :נוכחים
  .משפטי ותקנון של העמותה

  
  :על סדר היום
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  חילופי גברי בועדת הביקורת  .8
 שאלות והצעות, דיון  .9
  
  

  :הוחלטנמסר ו
  
ר "יונבחרה  למזכיר האסיפה הכללית. ר העמותה שמואל סורק"יונבחר  ר האסיפה הכללית"ליו  .1

  .קידר- חיה שביטוץ משפטי ותקנון ועדת ייע
  
  
   ר העמותה"יו ברד  .2

  :דווח לאסיפה כדלקמן, מר שמואל סורק, ר העמותה"יו
אשר  –כיר עמותה ח נכנס לתפקיד מז"בשנת הדו. העמותה פועלת עתה באופן מאורגן יותר   2.1

  .זאשר שירת בתפקיד בתחילת השנה ובחדשים האחרונים מכהנת בתפקיד שלומית ר –גופר 
בין היתר התבטאה פעילותו בעת ביקור . ן"ח נשכרו לראשונה שירותיו של יחצ"בשנת הדו  2.2

עם זאת למדנו מן . האפיפיור בישראל כאשר העמותה יזמה הפגנת מחאה על יחסו לישראל
הניסיון כי התקשורת מתעניינת עדיין יותר בתגובת בני הדור הראשון ופחות בפעילות הדור 

  .ן הסתיימה"העסקת היחצ .ו תוצאות פעילות זו חלשות מן המצופהולפיכך הי, השני
  .ח לחלק מלגות לניצולים נזקקים מן התרומות שנאספו בשנה הקודמת"המשכנו בשנת הדו  2.3
ח לא עשינו פעילויות חריגות אולם התמקצענו בפעולות "ניתן לאמר בהכללה כי בשנת הדו  2.4

ח "לסיכום השנה ניתן לאמר כי שנת הדו". סיפורדור המשך ל"בין היתר סדנאות , הקיימות
שילמנו שכר לימוד . אולם גם לא משמעותית טובה ממנה, לא  הייתה פחות טובה מקודמתה
  .ממנו נפיק תועלת בהמשך הדרך

  
  )ח המילולי שהוגש לאסיפה הכללית"פורטו בדו( דיווחים מפעילות ועדות העמותה  .3

    
  ורמרגלית גנ –ח ועדת חינוך "דו  3.1

, נכון להיום. להצטרף לוועדה, בתחילת השנה פרסמנו קול קורא לחברי העמותה ואוהדיה  
נמשכת הקריאה לחברים מן השורה . ועד המנהל של העמותהובחברי הועדה הינם חברים 

  :ח"הפרויקטים העיקריים בהם עסקה הועדה בשנת הדו. להצטרף אף הם לוועדה
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י בן "פורמה מתאימה לפרויקט שניזום עעדין מחפשים פלט –" לכל איש יש אתר" •
 תוך מגע עם חברות המתמחות בסוג כזה של פעילות ברשת, הדור השלישי

 .האינטרנט
, חושבים על הגדה אשר תיקרא ביום השואה או במוצאי יום השואה –הגדת שואה  •

 .לשם נצירת הזיכרון
י הדור הוחל בהיערכות ובתכנון של סדרת מפגשים ייעודיים לבנ –דור שלישי  •

מנהגים , תוך סקירת היבטי תרבות, שגם מטרתם היא לנצור את הזיכרון, השלישי
 .'וכד

 .לרבות אימוץ בתי ספר, השתלבות במסגרות חינוכיות •
 .איסוף והצגה של עבודות דור שני ודור שלישי: פרויקטים אמנותיים •
 .פעילות לעיבוד החוויות של השבים מסיור בפולין •

  
  צחי מלמד –ע לניצולי שואה ח הועדה לסיו"דו  3.2

 .בשנה הקודמתניצולים נזקקים מן התרומות שנאספו  8-סיימנו חלוקת מלגות ל •
 .לחודש למשך שנה₪  500מדובר במלגות של , להזכיר

ללא מעבר , בכוח-ממשיכים לפעול לחיבור ישיר בין ניצולים נזקקים לבין תורמים •
 .הכספים בקופת העמותה אלא ישירות מתורם לנתרם

בתחום הסיוע החברתי לניצולי שואה לא הצלחנו לתחזק את הפעילות בה הוחל  •
 .שירכז את העניין) 'עובד סוציאלי וכד, פסיכולוג(מורגש הצורך באיש מקצוע . בעבר

המסייע לניצולים למלא , זה לפרויקטמתנדבים  60העמותה העמידה ": לעד" פרויקט •
 .המתנדבים עברו הכשרה קצרה .את הטפסים למימוש זכויותיהם כניצולי שואה

  
  צחי מלמד –ח הועדה לתיעוד והנצחה "דו  3.3

יד , נתקבלו פניות ספוראדיות לתיעוד אשר הופנו אל גורמים העוסקים בכך כגון יד ושם  
  .אנו חסרים כלים כמצלמות לביצוע פעילות תיעוד עצמית. לזהבה ועוד

מתחייב להמציא לעמותה את כל צרכיה  מודיע כי הינו צלם והואחבר העמותה חיים מאירזון   
  .ההצעה התקבלה בברכה. לרבות צלמים מתנדבים על ציוד הצילום שלהם, בנדון

  
  מלה מאיר –" דור המשך לסיפור"ח על סדנאות "דו  3.4

. בילי לניאדו ולאחרונה גם טובה לשם, את הסדנאות מובילות חברות הועד המנהל מלה מאיר  
כאשר תוכנית , לשירות קיים שהעמותה מעניקה לחבריה, תהיוזמה הפכה לעובדה מוגמר

. הנצחה וחינוך, תמיכה לבני הדור השני: הלימודים הולמת את המטרות שהצבנו לעצמנו
הסדנא המקנה מיומנויות לסיפור סיפור ההורים בעל פה והסדנא : קיימים שני סוגי סדנא

תמיכה באמצעות מנחות  הסדנאות מעניקות .המקנה מיומנויות לכתיבת סיפור ההורים
בסדנאות נדונו . בנוסף לכישוריהן בתחום הסיפור והכתיבה, הסדנאות שהן פסיכותרפיסטיות

חקירת הסיפור , הזכות לעסוק בחמרים אלה, סוגיות כגון היכולת לספר את סיפור ההורים
 בוגרי הסדנאות. 'התאמת הסיפור לקהלי יעד וכד, הקניית מיומנויות סיפור, של ההורים

  .'בבסיסי צבא וכד, מרצים כיום בבתי ספר
בית " –מועדון דור המשך לסיפור : ל נוסדה פעילות שלישית"בעקבות  שתי הפעילויות הנ  

זהו מוסד חשוב . לשיח ודיון בסוגיות שונותמדי חודש בוגרי הסדנאות נפגשים ". לסיפור
לות זו היה מפגש אחד משיאי פעי. למשתתפים ומהווה גם קבוצת תמיכה וגם קבוצת שיח

  . שכלל את בני הדור השני וילדיהם בני הדור השלישי לפעילות משותפת
אנו בשלב זה . והיתרה מתקציב העמותה 80%- בכ שלושת הפרויקטים נושאים את עצמם  

הקרן להשבת (נערכים לפניה למקורות תמיכה חיצוניים המיועדים למטרות תיעוד והנצחה 
  .ותחילה בירושלים ובחיפה, ב את פעילות הסדנאות לכל הארץכדי שניתן יהיה להרחי, )רכוש

יד ושם שהופסק בילי לניאדו מזכירה כי בשלבים מוקדמים יותר ניתן סבסוד מה לסדנאות מ  
וכתוצאה מכך הועלו דמי ההרשמה והעמותה מסבסדת את הפעילות , כבר לפני יותר משנה

ות וכי חלקם הצטרפו כחברים בעמותה בוגרים של הסדנא 90מוסיפה כי יש כבר .  בסכום קטן
, שבקרית מוצקין" משמעות"באיזור חיפה נערכים לפתיחת פעילות במכון . בעקבות הסדנא

  .ביוזמה ובניהול של חברת העמותה
  

  בלה שוטן –ח הועדה לאמנים ניצולים ובני דור ההמשך "דו  3.5
בית , בית ווהלין, תפוצותבית ה(יש לנו קושי בפעילות מאחר שכל הגופים עמם אנו פועלים   

יש להם כבר אמנות בתוך כותליהם ולפיכך אינם מעוניינים לפעול עם העמותה ) ב"וילנה וכיו
כך למשל נדחתה תערוכת אמנות של אמנים בני הדור השני שהייתה אמורה . ואמניה

  .להתקיים בבית התפוצות
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ככל שניפתח יותר כך ). כאומןוגם (אנחנו מצידנו פתוחים לכל חבר עמותה שרואה עצמו כאמן   

לוגו של הר הועדה לראות את "מטרתה כיו. יש פחות סיכון שנחמיץ אמירה אמנותית ראויה
  .כדי שישאלו מי אנו ומה אנו עושים, העמותה בכל תערוכה אפשרית

, מתוכננת פעילות משותפת עמו. ב"אק סאל מארה'לאחרונה נפגשה עם אמן בן הדור השני ג  
כתוצאה משיתוף פעולה כזה נולד גם חיבור לצופים של . של ארגון הפרטיזניםבשיתוף פעולה 

  .המבקשים להתנדב בפעילות העמותה, אביב-רמת
. ן כי האמנים אשר הצגנו בראשית דרכה של העמותה הפכו מאז לאמנים בינלאומייםיצוי  

  .יימשך המאמץ להביאם להציג בתערוכה בבית התפוצות
  .שם מציעה לשקול קיום תערוכת אמנים בני דור שני במימון עצמיחברת הועד המנהל טובה ל  
כגון , חברת הועד המנהל בילי לניאדו מציינת כי בשנים האחרונות נפתחו מוזיאונים חדשים  

  .מוצע לפנות גם אליהם בדבר הצגת אמנות של בני דור שני. מוזיאון בת ים למשל
  

  בילי לניאדו –ח ועדת אירועים "דו  3.6
שרה ברטפלד הציגה את ". דור המשך לסיפור"הוצג פרי הסדנאות  2009אוקטובר  באירוע  
 . בכתיבה –" דור המשך לסיפור"בעל פה ומיקי קנטור הציגה את  –" דור המשך לסיפור"

בכנס . של העמותה" דור המשך לסיפור"פעילות זו סייעה משמעותית לשיווק סדנאות 
  .השתתפה גם המשוררת אגי משעול

הוקרן הסרט . שואה הבינלאומי השנה בחרנו להקדיש את הכנס לחסידי אומות העולםביום ה  
השר יוסי פלד נשא דברים וכן אריה ברנע . ילדים יהודים 2500שהצילה , על אירנה סנדלר

  .פולין והמכון הפולני-האירוע נערך בשיתוף פעולה עם הארגון לידידות ישראל". עמך"ל "מנכ
בסיועה הפעיל של חברת הועד המנהל טובה , קיימו בבית התפוצותשני האירועים דלעיל הת  

  ).אחראית תחום מחנכים בבית התפוצות(לשם 
. את יום הזיכרון לשואה ולגבורה השנה הקדשנו לביטויים השונים של הגבורה היהודית  

ר ארגון "אירח כדוברים את יו, ובשיתוף עם ארגון הפרטיזנים "צוותא"שנערך ב, האירוע
, חווה לאלמה רוזהמכן נערך בו קונצרט . זנים ברוך שוב ואת פרופסור אסא כשרהפרטי

  .שבוצע על ידי תזמורת סימפונט רעננה, מנהלת תזמורת הנשים באושוויץ
טקסים אלה מהווים אבן ". לכל איש יש שם"זו השנה השנייה בה אנו מקיימים טקס של   

  .שואבת למשתתפים
  .ניסוחן ועיצובן, המשתקפת בהזמנות לאירועים, לאירועיםבמהלך הזמן פיתחנו שפה גרפית   
  .מיד ושם 80%יצוין כי כל האירועים זוכים לסבסוד של . כנס אוקטובר הקרוב ייערך ביד ושם  
  .בשלב זה מתקיים משא ומתן עם בית לוחמי הגיטאות לגבי קיום סוף שבוע לחברי העמותה  

  
  מנחם אטקין –לקשרי חוץ  הח הועד"דו  3.7

ראש הועדה מעדכן את כל המוסדות . בנה בסיס נתונים של כל ארגוני השואה בעולםנ  
ל "אחד הארגונים הבולטים בחו. 'סדנאות וכד, כנסים –והארגונים הללו בפעילויות העמותה 

המפיץ את ידיעות העמותה , ALLGENERATIONSעמם מתקיים קשר שוטף הוא הארגון 
  . ל וגם בישראל"בחו

כגון , לבחינת שיתוף פעולה בעתיד, "משואה"פגישות עם ראשי  קוימו: בארץאשר לארגונים   
  ".משואה"עריכת אחד מכנסי העמותה הקרובים ב

כסדר הודעות ועדכונים לעיתונות בכל אמצעי התקשורת בארץ לגבי פעילויות  יםנשלח  
  .העמותה

  
  שמואל סורק –שיתוף פעולה עם יד ושם   3.8

  :ח סבסד יד ושם את פעילות העמותה כדלקמן"בשנת הדו  
  למשרד העמותה במתחם יד ושם בירושליםלערך ₪  20,000-כ  
  .לכנסי העמותה₪  20,000  

  
  מיקי קנטור –ח הועדה למצעדי החיים "דו  3.9

בהבנת , המסייע בהעברת המורשת, ל רואים במצעדי החיים גורם חינוכי"משרד החינוך וצה  
  .נה וחשיבות ההגנה עליהחשיבות המדי

היזמה זכתה . לקיים מצעד חיים בווילנה, בשנה הקודמת יזמה פניה לשגרירות ליטא בישראל  
של ליטא בישראל (בשיתוף פעולה עם שתי השגרירויות . להיענות מלאה של ממשלת ליטא

ס היהודי והאוניברסיטה "ביה, הקהילה המקומית, שני משרדי החוץ, )ושל ישראל בליטא
וילנה וביום הזיכרון לשואה /מקומית אורגן ונערך מסע להכרת המורשת היהודית של ליטאה

המצעד נערך בהשתתפות נשיא . ולגבורה קוים מצעד חיים מתחנת הרכבת לבורות פונאר
מצעד נוסף שנערך השנה  .סטודנטים ועוד, חברי פרלמנט, שרים, ראש עיריית וילנה, ליטא

  .הוזמנה לנאום בבפרלמנט הליטאי זכה להצלחה לא פחותה ומיקי
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שנראה כי הדור השני ובעיקר הדור , המוצלח פיילוט לפעילות חינוכית בעתיד ניסיוןרואה ב

בני הדור השלישי  .הדורות 3האירוע יוצר דינמיקה מדהימה בין . השלישי מגלים בה עניין רב
פוא מצעדי חיים הכוונה ליזום אי .שהשתתפו מגלים עקב כך עניין בהצטרפות לעמותה

הדבר מחייב יצירת קשר עם יוצאי . כיוזמה של העמותה, בריכוזי השמדה נוספים באירופה
עומדת להיפגש עם . שנמנו לעילהרשמיים בנוסף לגורמים , ל"בארץ ובחו, הקהילה הנבחרת

כדי , הרעיון הוא שלא לקיים את המצעד ביום השואה. שר החינוך כדי לרתום אותו לנושא
. אלא במועד סמלי אחר, נגש עם אירועים רבים אחרים המתקיימים במועד זהשלא להת

  .רואה בפעילות זו מנוף אדיר להנחלת מורשת השואה והגבורה, ככלל
חברת הועד המנהל טובה לשם הציעה לקיים את המצעד הראשון היזום על ידי העמותה 

  .בבאבי יאר
  
  

  אורית ארנברג –ח הועדה למסעות לפולין ולדור שלישי "דו  3.10
דווחה על היוזמה לארגן מסעות מורשת , אורית ארנברג, נציגת הדור השלישי בוועד המנהל  

המסע הראשון מטעם העמותה מתוכנן . קיבלנו כבר מספר הצעות מחברות תיירות. לפולין
בשלב זה . כדי שתהיה שהות מספקת לעבוד על התכנים המיוחדים לתוכנית, 2011לאפריל 

  .לין אולם בעתיד תיתכן הרחבת היריעה ליעדי מורשת אחריםמדובר על פו
וגליציה כמיקרוקוסמוס , קרקוב, בעיקר על וורשה, בשלב זה, בילי לניאדו הוסיפה כי מדובר  

  .של עיירות יהודיות
  .מיקי קנטור אמרה כי מדובר בסיורים שמטרתם לימוד המורשת הכללית ולא האישית  
הנציג , פעילות בה נעזרה באורן לב, קרב בני הדור השלישיאורית דווחה גם על פעילותה ב  

לכל "אחד הפרויקטים שעליו עובדים הוא פרויקט . הנוסף של הדור השלישי בוועד המנהל
לאחרונה יצרה . בנוסף עוסקת בגיבוש תכנים ייעודיים לבני הדור השלישי". איש יש אתר

עם בני דור שלישי של יוצאי , רשלזינג-באמצעות חברת הועד המנהל איילה אבידוב, קשר
  .מקווה לגייסם לשורות העמותה ולהפכם למנוף לפעילות. זגלמביה

  
, האסיפה הכללית רשמה בפניה את הפעילות העניפה המתבצעת בוועדות השונות של העמותה

  .למימוש מטרותיה המוצהרות של העמותה
  
  
  ח ועדת הביקורת והמלצותיה"דו  .4
  

ח ועדת הביקורת "הוקרא מכתבו לאסיפה ובו דו, ד יצחק לקס"עו, הביקורתר ועדת "של יו ובהיעדר  
  :כדלקמן, והמלצותיה לאסיפה

  
 לכבוד חברי האסיפה הכללית

  ")העמותה" ("נושאי מורשת השואה והגבורה - דורות ההמשך "עמותת 
 580439594. ר.מ
 

 .נ.ח
 

  2009ולי לשנת ח מיל"ח כספי ודו"דו 10/6/10ישיבת ועדת ביקורת מיום : הנדון 
  
 

וכן  2009ח הכספי של העמותה לשנת "סקרנו את טיוטת הדו, אנו חברי ועדת ביקורת של העמותה
  .  ח"לדו קיבלנו הסברים ופירוט בנוגע

  
כמו גם יעוד כספי , הועדה מצאה כי העמותה פועלת ביעילות ובחסכון וכן כי ענייניה הכספיים

   .כל דין ובהתאם למטרות העמותה העמותה לקידום מטרותיה מתנהלים על פי
  

  .ח המילולי אשר הועבר לעיוננו"בנוסף סקרנו את הדו
  

נוסף על כל זאת בחנו את תקינות פעילות העמותה ומוסדותיה ואת התאמת פעילויותיה למטרותיה 
ומצאנו כי הפעילות הרבה והמגוונת ממלאת אחר מטרות העמותה ואנו מברכים על כך ומצפים 

  .    משך ברוח זו ואף תגדלשהפעילות תי
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חות "על פי ההסברים שקיבלנו והבדיקות שערכנו אנחנו ממליצים לאסיפה הכללית לאשר את הדו
 .ח המילולי בנוסח שהועבר לעיוננו"וכן ממליצים לאשר את הדו 2009הכספיים לשנת 

  
  

     
  ,בכבוד רב

  ד יצחק לקס"עו
  "ר ועדת הביקורת"יו
  
הודתה לועדת הביקורת על הליווי , קידר-חיה שביט, העמותהקנון של ועדת ייעוץ משפטי ותר "יו

  .הדרכתה והמלצותיה לע ,שהעניקה לעמותה
  
  

    9200בדצמבר  31ליום ח המילולי "והדוחות הכספיים "הדו ,אישור המאזן  .5
  

שהוכנו בשיתוף עם הגזבר  חות הכספיים"ג בפני האסיפה את הדוהצי, שמואל סורק ,ר העמותה"יו
ח רועי קידר "ורו) חבר העמותה הפועל בהתנדבות( סקינזימנהל החשבונות אריק  ,ה אהרונוביץבני
  . )ל"כנ(

יש חשיבות לאסוף דמי חבר גבוהים יותר  כיאמר , שהינו יועץ מס מוסמך, חבר העמותה בנימין גל
ומות תר גייסמאלה הנגבים כיום מחברי העמותה וכן להגביר גבייה של דמי חבר שטרם שולמו ול

  .מחברי העמותה עצמם
הועמד להצבעה אישור , חות ובהמשך להמלצת ועדת הביקורת לאסיפה לאשרם"לאחר הצגת הדו

  .חות הכספיים"הדו
 אשר ועדת הביקורת המליצה לאסיפה לאשרו, מילוליח ה"דועיקרי הל גם התייחס ר העמותה"יו

 .חות הכספיים"יחד עם אישור הדו
של העמותה ליום ח המילולי "ואת הדוחות הכספיים "הדואת  פה אחדהאסיפה הכללית אישרה 

  .2009בדצמבר  31
  
  

  שמואל סורק ר העמותה"יו -העבודה של העמותה תוכנית עדכונים ל .6
  

    2010תוכנית עבודה לשנת 
  

 אירוע סתיו
  "דור המשך לסיפור"דנאות נוספות ס
  "שיח דור שני/להיות דור המשך"

  פעילות דור שלישי 
  )באבי יאר( מצעד חיים

       י שרשים ואחרים לפולין /סיור
  סיוע לניצולים

  תוכניות חינוך ומורשת
  מלחמה באנטישמיות והכחשת השואה

         של השואה" ההגדה"
      3" דורות"הפקת ל

  שאלון עמדות חברי העמותה
  
  

  הצעה לשינוי התקנון :שאים סטטוטורייםנודיווח ב  .7
  

  :דווחה לאסיפה כדלקמן, קידר- חיה שביט, משפטי ותקנוןר ועדת ייעוץ "חברת הועד המנהל ויו  
  

 הלתיקון התקנון הובא ההבאה ההצע: שינוי שם העמותה באנגלית – שינויים בתקנון העמותה  
   .לאישורה בהצבעה הבפני האסיפה והועמד

המקורי קליטות של השם -איבשל (שינוי שם העמותה באנגלית אשתקד : יבת השינוי המוצעס 
המשולב , השמיט משם העמותה באנגלית את מושג הגבורה) אצל אמצעי התקשורת הזריםבאנגלית 

חבר הועד המנהל צחי מלמד עמד על החזרת מושג הגבורה  .במושג השואה בשם העמותה בעברית
  .לשם העמותה באנגלית

  Next Generations to Holocaust Survivors.: השם הקיים
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ון להבטיח את קליטות השם לבין הרצון להבטיח את גילום שני התקיים דיון ער בהתלבטות בין הרצ
  .העברי כפי שנעשה בשמה, מושגי היסוד של השואה והגבורה בשם האנגלי של העמותה

 Next Generations of Holocaust and Heroism.: בתום הדיון הוחלט על השם: השם המוצע
את השינוי המוצע , נמנע אחדנגדויות ועם שתי הת, ברוב קולות בהצבעה, אישרה האסיפה הכללית

  .Next Generations of Holocaust and Heroism: אשר יהיה מעתה, בשם העמותה באנגלית
  
  
  חילופי גברי בועדת הביקורת  .8

בתום מספר  הודיעה לאסיפה כי, קידר-חיה שביט, ר ועדת ייעוץ משפטי ותקנון"חברת הועד המנהל ויו  
ד לקס מלווה את "עו. את תפקידו בראשות הועדה, ד יצחק לקס"עו, הועדהר "מסיים יו שנות כהונה

ר ועדת הביקורת וכמשפטן "העמותה כמעט מראשית דרכה והעניק לה ייעוץ מקצועי ותמיכה בתפקידיו כיו
  .ועל כך נתונה לו תודת העמותה

עוץ והדרכה אשר הרבתה להעניק יי, מבקרת בכירה באוניברסיטת באר שבע, חברת הועדה חנה מילס
שסייע רבות בייעול תהליכים ובשיפור ההתנהלות של מוסדות ייעוץ , ניהול הכספי של העמותההבתחומי 
, ר הועדה ונתנה הסכמתה לכך"נתבקשה להיכנס לתפקיד יו ,ועליו נתונה לה תודת העמותה כולה העמותה

  .בכפוף לאישור האסיפה
. ף היא את תפקידה בוועדה לאחר שתי תקופות כהונהויינינגר מסיימת א-חברת ועדת הביקורת הלן לבנת

  .גם לה נתונה תודת העמותה
העניקה ייעוץ משפטי בהתנדבות נענתה לפניות הועד המנהל וחברת העמותה אשר , ד אילנה רדאי"עו

הוזמנה להצטרף לועדת הביקורת של העמותה ונתנה הסכמתה , לניצולי שואה שנקלעו לבעיה משפטית
  .לכך

התבקש אף הוא להצטרף לועדת הביקורת ולתרום לה , חבר העמותה שהוא חשבונאי ויועץ מס, בנימין גל
  .בנימין נענה לבקשה. מהתמחותו המקצועית

  :לפיכך מבקש הועד המנהל מן האסיפה הכללית לאשר את ההרכב המוצע של ועדת הביקורת
  יושבת ראש הועדה –חנה מילס 

  חברת הועדה –ד אילנה רדאי "עו
  חבר הועדה –גל  בנימין

האסיפה הכללית הודתה לועדת הביקורת היוצאת ואישרה פה אחד את בחירתה של ועדת 
  .הביקורת בהרכבה החדש

  
  

  שאלות והצעות, דיון  .9
  .לא הועלו נושאים נוספים לדיון  

  
 

    
 
 

___________________________    __________________________ 
  מזכיר האסיפה –קידר -חיה שביט          ר האסיפה"יו –שמואל סורק 

  ר ועדת ייעוץ משפטי ותקנון"יו              ר העמותה"יו
  
 
  
  
 
 
 
 
  

   E-Mail: dorot_hemshech@walla.co.il   ::::לללל""""דואדואדואדוא, , , , 052-2683834' ' ' ' טלטלטלטל        61221612216122161221אביב  אביב  אביב  אביב  - - - - תלתלתלתל, , , , 22127221272212722127. . . . דדדד....תתתת, , , , דורות ההמשךדורות ההמשךדורות ההמשךדורות ההמשך
Generation to Generation, P.O.Box 22127 Tel-Aviv 61221, Israel, Tel: +972-52-2683834  

Website: http://www1.yadvashem.org/heb_site/heb_remembrance/dor/home_dor.html        אתר אינטרנטאתר אינטרנטאתר אינטרנטאתר אינטרנט::::            


