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עמותת סיירת חרוב
www.484.co.il

תע"ש זו אושרה ע"י וועד העמותה ב23.12.2020-

 23דצמבר 2020

תכנית עבודה שנתית 2021 -
נושא
ארגון ,מינהל
וכספים

תקציב

פרטים

הערות

()₪ 1,000.00 X

וועד העמותה
• בחירות – מפאת מגיפת הקורונה נדחו הבחירות לוועד המנהל ו-וועדת ביקורת .עם קבלת אישור רשם העמותות לתקנון
המעודכן (שאושר כבר ע"י הוועד המכהן והאסיפה הכללית) – נקיים את הליך הבחירות הדיגיטליות (בהתאם לנוהל שאושר
כבר ע"י הוועד) במהלך רבעון  1של .2021

___

לא נדרש תקציב
מבוצע בהתנדבות

• ישיבות הוועד – עד לבחירת וועד חדש לעמותה ימשכו מפגשי העבודה אחת לחודש לערך .קביעה באשר לישיבות בהמשך
שנת העבודה ,תתקבל ע"י הוועד החדש.
דור המשך
• נמשיך לפעול לצירוף חברים לעמותה מקרב המשתחררים מהסיירת הצעירה.

-

___

האסיפה הכללית
• נפעל לכינוס האסיפה הכללית במהלך רבעון  3של .2021
• באם לא תתאפשר התכנסות – נקיים את האסיפה ,גם השנה ,באמצעים דיגיטאליים (כפוף לאישור רשם העמותות).
₪5

• התקציב האמור יידרש
לנו באם נקיים גם
מפגש רעים.
באמצעים
• לאסיפה
דיגיטאליים לא יידרש
תקציב.

כספים
• דמי חבר  -השנה נחל בגביית דמי חבר שנתיים/קבועים לקופת העמותה בסכום שיפורסם בהקדם.
• תרומות – הניסיון מלמד כי אין די בדמי חבר שנתיים כדי להעמיד תקציב הנדרש למימוש כל ייעדי העמותה .כבשנים
קודמות ,גם השנה נמשיך במאמץ לגיוס כספים לקופת העמותה .השנה יהא עלינו לפעול בנושא זה ביתר שאת.
ביקורת
בבחירות הקרבות תיבחר גם וועדת הביקורת של העמותה .ככזו ,הוועדה סוברנית לקבוע את המתווה ,התוכנית ותוכן
הנושאים בהם תעסוק ובתוך כך לאוו דווקא נושאי כספים.
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עמותת סיירת חרוב
תע"ש זו אושרה ע"י וועד העמותה ב23.12.2020-

נושא
פארק סיירת חרוב /
שת"פ עם חוות
עיינות-קדם

www.484.co.il

תקציב

פרטים

()₪ 1,000.00 X

פיתוח והרחבת הפארק
•

מיזם הקמת הפארק על גבעת הרעות בחוות עיינות-קדם בבקעה ,הנו משימה ראשונה במעלה בפעילות העמותה.
המיזם ,פרי רעיונו של מיכה שלווי אשר מימושו החל כבר ביזמת פלוגת קורן ,מצוי בשלבים מקדמיים.

תקציב
אין עדיין הערכת-אומדן

ב-ש"ע  2021נפעל לקידום הרחבת ופיתוח הפארק  .בשלב ראשון* :הכנת תכנית אדריכלית *תכנון תוכן *קביעת
אומדן וגיוס תקציב.
הקשר עם חוות עיינות-קדם

אולם הנצחת הנופלים
•

השנה נפעל למימוש התקציב שהוקצה לנו ע"י משהב"ט ( - ₪ 55,000.00למימוש ע"י ה-מ.א .בקעת הירדן)
לשדרוג אולם ההנצחה בבקעה.1

•

לשם תחזוקת האולם–העברת הקצאה שלא מומשה מ-תע"ש .2020

עפ"י צפי האדריכלית
תוצג לנו הערכת אומדן
כללי עד תום רבעון 1
לשנת .2021

תקציב.
נדרש
לא
מבוצע ע"י יוצאי סיירת -
חרוב בהתנדבות

במהלך השנה נפעל במשותף עם הנהלת החווה לפיתוח והידוק הקשר עם סגל החווה והחניכים .בתוך כך ועפ"י
תוכנית שתגובש עם הנהלת החווה נקיים מפגשים עיתיים עם מרצים ,בנושאים שונים ,מקרב יוצאי סיירת חרוב (בעבר
ובהווה).
הנצחה

הערות

₪ 10

•  ₪ 55,000.00הקצאת
משהב"ט – אינם
מתקציב העמותה.
•  10,000.00ש"ח –
תחזוקה
הקצאת
קשר
ללא
אולם
לתקציב השדרוג.

טקסי זיכרון
•

יום הזיכרון הלאומי  -נמשיך לפקוד את קברי הנופלים ולהציב את שלטי העמותה ביום הזיכרון הלאומי.

•

ימי זיכרון אישיים – נפעל לנציגות העמותה גם בימי זיכרון אישיים.2

•

טקס האזכרה השנתי – כמדי שנה נפעל במשותף עם סיירת חרוב לקיום טקס האזכרה השנתי בבקעה (ככל
שיתאפשר ובכפוף להנחיות הממשלה בגין מגפת הקורונה).

•

אזכרת צביקה עופר – השתתפות העמותה באזכרה השנתית (דצמבר) למפקד הסיירת סא"ל צביקה עופר ז"ל.

₪3

 1ע"י משהב"ט הוקצו למועצה האזורית סך ( ₪ 55,000.00חמישים וחמישה אלף  )₪כסכום ייעודי למימוש ע"י עמותת סיירת חרוב – רק למיזם זה.
 2בהתאם להחלטת וועד העמותה מיום  ,4.11.2020בהתייחס לחללי קרב סואץ.
 – 2017הקמת סיירת חרוב המתחדשת

עמותת סיירת חרוב ע.ר580565414 .

2/ 5

www.484.co.il

3/5

עמותת סיירת חרוב
תע"ש זו אושרה ע"י וועד העמותה ב23.12.2020-

נושא

www.484.co.il

תקציב

פרטים

()₪ 1,000.00 X

שילוט קברי הנופלים
מיזם מתמשך  -בהנהלת אלי חסון נמשיך לפעול לשילוט הייחודי ע"י העמותה על קברי הנופלים בבתי העלמין ברחבי
הארץ.
₪ 10
משפחות הנופלים

תקציב ראשוני (כאמור
כבר
הוקצה
כאן)
בתע"ש  .2020יישום
מותנה בקצב התקדמות
הפרויקט.

אירוע שנתי
•

אף כי בשנה החולפת ,לצערנו ,היענות בני משפחות הנופלים הייתה נמוכה ביותר ,ננסה שוב וגם השנה נפעל
לקיום מפגש משפחות הנופלים.

•

יוקצה לכך תקציב ואנו מקווים להיענות גבוהה יותר של בני המשפחות.

₪ 15

רשימת קשר

מור"ק

הערות

במהלך שנת העבודה נשמר ונעדכן את רשימת הקשר למשפחות הנופלים

_____

גם השנה נמשיך במתן הרצאות והדרכה ,בעיקר לסיירת חרוב הפעילה.
בהקשר לכך יצוין כי מספר יוצאי סיירת-חרוב המיתולוגית מופיעים ומרצים בפני פורומים שונים במסגרת פעילות
יחידת "שומרי הלפיד" שהוקמה לדרישת הרמטכ"ל א .כוכבי בחיל החינוך.

_____

בכפוף להיענות
תקציב.
נדרש
לא
בהתנדבות
מבוצע
בסיוע חט' כפיר (ק.
נפגעים).

הרצאות והדרכה
•
•

לא נדרש תקציב.
מבוצע בהתנדבות

תחקירי אירועים ומבצעים
צוות תחקור אירועי הסיירת בין השנים  1966-1974ימשיך פעילותו גם השנה .תיעוד ,כתבות וסיכומי הממצאים
יוכללו באתר העמותה.

-

"

-

נפעל כדי לקיים מפגש נוסף ,במתכונת "מפגש מחולה" (אפריל  ,)2019עם ישוב נוסף אחד ,לפחות ,בבקעה -
לציון ואזכור קרב/אירוע בו הייתה מעורבת סיירת חרוב הוותיקה .מותנה בהנחיות בממשלה בגין מגפת הקורונה

-

"

-

מפגשי מור"ק
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עמותת סיירת חרוב
תע"ש זו אושרה ע"י וועד העמותה ב23.12.2020-

נושא
סיירת חרוב ודור
המשך

www.484.co.il

תקציב

פרטים

הערות

()₪ 1,000.00 X

• נמשיך בשימור הקשר עם סיירת חרוב וכאמור נפעל לקליטת דור המשך בעמותה.
-

• בשיתוף עם דור ההמשך נגבש פיילוט להצבת מנטורים מקרב חברי העמותה לדור ההמשך ,בתחומי עיסוק והכוונה
שונים.
מלגות
נמשיך בהענקת מלגות לימודים ללוחמים מצטיינים של הסיירת ,עם שחרורם .באם מצבה הכספי של העמותה
יאפשר זאת ,נעניק  3מלגות בשנה .היה ולא נעמוד בכך תקציבית ,ידון כל מקרה לגופו.

₪ 12

• מכינת ליאל ממוקמת ב"מחנה-גדי" שהיה בסיס האם של סיירת חרוב בין השנים .1974 – 1968

מכינת ליאל

• ייעודה העיקרי של מכינת ליאל הנו הצלת בני נוער שוליים ,בגילאי העשרה ,אשר מערכות הממסד השונות "וויתרו
עליהם" .נערים שעל עברי-פי-פחת אשר השתלבותם במכינה הינה הזדמנות אחרונה עבורם טרם ירידה ל"שאול
תחתיות" .בסיום הכשרתם  -הכוללת לימודים עיוניים ,מקצועיים ואימון קדם צבאי  -גיוסם לצה"ל.
• במחנה-גדי מוצבת כיום אנדרטת הנצחה עליה חרוטים סיפור המחנה ,דברים לזכר גדי מנלה ומור"ק סיירת חרוב.
מיזם שהוא פרי יזמת העמותה שגם השתתפה במימונו .הצבת האנדרטה במסגרת פעילות העמותה לשימור והנחלת
מור"ק סיירת חרוב ,התאפשרה לנו משום שמחנה גדי כיום הוא ביתה של המכינה הקדם צבאית "ליאל".
• עמותת סיירת חרוב רואה בתמיכה ושיתוף פעולה עם המכינה הקדם צבאית "ליאל" שבמחנה-גדי חלק מפעילות
להנחלת מורשת סיירת חרוב .לפיכך וכחלק משת"פ החשוב עם המכינה תתרום לה העמותה סך .₪ 5,000.00

₪5

סיכום תקציב ל-ש"ע 2021
•

להלן רשימת הנושאים וערכים תקציביים כמסגרת כללית ,הנדרשים ליישום תוכנית העבודה השנתית לשנת 2021

•

טבלה זו אינה כוללת:
o

שדרוג אתר ההנצחה בבקעה.

o

גבעת הרעות (חוות עיינות קדם).
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עמותת סיירת חרוב
www.484.co.il

תע"ש זו אושרה ע"י וועד העמותה ב23.12.2020-

נושא
פארק חרוב

תקציב

הערות

( )₪ 1,000.00 X

טרם ידוע

במהלך רבעון  1של  2021נקבל הערכת אומדן כללי.

מלגות (מצטייני סיירת חרוב)

12

למימוש3 :

אירוע משפחות הנופלים

15

בכפוף להיענות

אירוע האזכרה השנתית

3

כינוס האסיפה הכללית

5

שילוט ייחודי – קברי הנופלים

10

מוקצה המקסימום הנדרש מהעמותה .יישום מותנה בקצב התקדמות הפרויקט

אולם ההנצחה (אתר מ.א .בקעת
הירדן) – תחזוקה

10

נפעל כדי לעניין בביצוע את מכינת ליאל

מכינת ליאל

5
סה"כ

60

בברכה
י.

שי
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