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     הקמת סיירת חרוב המתחדשת – 2017

  פרוטוקול
 העמותהישיבת וועד הנהלת 

 2019, פברואר  20

 

 (16:00) 2019 פברואר 13 ד' ישיבהה מועד

      עדריםנ  משתתפים

      דודי גילת אקוע יחיאל 6  יו"ר –יהודה בר  1

       מנחם נפה 7 אהוד גבריאלי  2

       צביקה צוק 8 אלי חסון  3

       שלום קורן 9 דייויד זילברג 4

          יוסי קולר 5

     הח"מ • לוג קליני(סער עוזיאלי )פסיכו • עוד נוכחים

 .נתניה  בית אלי חסון, מיקום:

  ביקורת וועדת *ג' גולדמן  –רו"ח , בר כהן/י. זהבי - יועמ"ש* נעדרים* משתתפים* תפוצה:

 : סער עוזיאלינושאים רלוונטייםתפוצת *

 

 הנושאים שייועדו למפגש זה לא נדונו כללחלק מועד עם סער עוזיאלי. מכאן שהדיון הוקדש למפגש הועיקר  הערה:
 .של הוועד הבא מפגשויועלו ב

 נושאים על סדר היום

 החלטותפירוט/ דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

משפחות 
 הנופלים

הרחבת 
שימור ו

 הקשר

ת ושימור הקשר עם בדרת אחת ממטרותיה פועלת העמותה להרחגבפעילותה וכה • סער / דיון
 ;משפחות הנופלים

וונתו ודעתו של הפסיכולוג סער ביקשנו את הכלשם שיפור הפעילות בתחום זה,  •
 ;סואץעיר , מזה מספר שנים, בקשר עם לוחמי העוזיאלי המצוי

בקשר שבין וים "חסמים" ונושאים בעייתיים המהשורת בסקירה מקצועית פרט סער  •
וגיהן, פרק הזמן על הימנעויות לסלגישור רונות תוהפ – העמותה למשפחות הנופלים

-שפעת הקשר שבין המשפחה לעמותה )או תת היחידהשחלף מאז החלל נפל, ה

 ם נוספים. ואתגרי פלוגה, מחזור, צוות וכיוב'(

 מאה אחוז הצטרפות בני משפחות הנופלים לעמותהרון של ברור שלא יבוא פת אף כי •
לשיחות תידרש פעילות יתר ברור כי אולם  ,נמשיך ונפעל כמבוצע עד כהאנו  –

 ;אישיות עם נציגי המשפחות/פרטניות

 –אלי חסון 
בסיוע 

 מנחם נפה

אירוע  
האזכרה 

 השנתי

כנון ת
 והכנה

-אלי חסון ו 
 ח"מה

  ;2019אפריל  2 -הטקס יתקיים ב •

סיכום מפגש ) רכפי 'השנה אנו בקשר עם קצין הנפגעים של חטגם  –כבשנים קודמות  •
 ;יב' בנפרד(-ראשון עם ק. הנפגעים הועבר ל

פרסום, ובתוך כך רי הדברים בהכנת הטכס ע"י הצבא ע"י אלי חסון נסקרו עיק •
 ;אירוח המשתתפים ועודתוכן, הסעות, הכנת האודיטוריום וסביבתו, 

כן הטקס חלקה של העמותה )בתובשילוב  –תימשך המתכונת הצבאית בטקס  •
 ;והנראות בדגלול וסמלים(

 ;ההנחיהניפגש עם המנחה כבר בשלב הכנת ואנו  –הצבא  נחיית הטקס תבוצע ע"יה •

  – סיור מודרך באתר בבקעה •

  למרות חשיבות הנושא, סיורים בשנים קודמות עוררו במהלכם בעיות
'. בנוסף בוכיו"הסעות זמנים, קשיי תיאום עם ספקי ה-, תיאומי לוחתלוגיסטיו
 . גיל המשתתפיםכים וניכרים קשיי לכך הול

 באחד מאתרי מודרך לא יתקיים סיור השנה  –במתואם עם הצבא לאור אלה ו
תינתן הרצאה מקצועית ע"י  וכחלק ראשון של האירוע . כחלופההבקעה

שתעסוק בנושא היסטורי רלוונטי לבקעה וקישורו לתקופת  צביקה צוק
 לי חסוןא פעילות הסיירת שם.
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 (1974 – 1966עמותת סיירת חרוב )
 580565414ע.ר. 

 החלטותפירוט/ דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

אתר 
ההנצחה 

 הבבקע

יישום 
 פרויקט

 הפרויקט

 קבלתתחזוקה, ל, בין היתרס, בהתייחולאחר חשיבה נוספת של כלל הנושא  • י. קולר
נזקים לרכיבים ונכסים בתוך להסבת חשש , באתר שישודרג מבקרים ולווי/הדרכת

 שלא להמשיך בהליך השדרוג. דר הקיים וכיוב', מציע קולרהח

 סוכם

  עקרונית לא יוסר הפרויקט מהפרק. •

טווח( נגבש פתרון לנושאים  ארוכי)ומטבעם, פרויקטים כאלה הנם  בבוא העת •
  קולר. המועלים ע"י י.

אתר 
ההנצחה 

 הבבקע

 דייויד שדרוג
 זילברג

את זיבי אישרה  –לאדריכל עדן בר  בי אדלשטויין(מועצה )זיבמגעים שבין מהנדסת ה •
אין  ,. אולםבמתחם מ.א. בקעת הירדן והרחבת אתר ההנצחה לשדרוגהקצאת השטח 

 ימוכין לכך בכתובים.בידינו ס

קיימת חשיבות להסדרת נושא זה )ובהמשך  –התחיל בגיוס כספים היות ובכוונתנו ל •
 כדין ובכתב.כלל שלבי ההליכים וקידום הפרויקט( 

 סוכם

דרת האישור במגמה להסקולר יקיים שיחה עם ראש המועצה דוד אלחיאני יוסי  •
 י. קולר  הכתוב להקצאה )לפחות כשלב ראשון(.

תחזוקה  
 ותפעול

על אף הסיכומים וההסכמות עם גורמי המועצה הרלוונטיים חדר ההנצחה אינו  • 
 מתוחזק ואינו מנוקה, מה שמשפיע על חזותו.

 סוכם

 -מוקצים כ ותחודשיניקיון שעות  3-4 -כבעבור נפעל להסדרת הנושא תמורת תשלום ) •
  ע"י חברת ניקיון הפועלת במתחם המועצה ובית הספר. (₪ 150.00/200.00

דלת  
 הכניסה

ע, הנו , כרגהפתרוןדלת הכניסה לחדר ההנצחה ניזוקה דרך קבע ע"י פגעי מזג אויר.  • 
 . דלתבשטח המבואה החיצונית ל –חיצוני  הקמת מיגון פיזי

 תנדב לטפל בנושא ולהקים מיגון נדרש.אלי חסון מ •

 סוכם

לשם קולר, אלי ויחיאל מפגש בהשתתפות  יקוים -לשם קידום הנושא להקמת המיגון  •
  .תכנון ועיצוב ובהמשך לכך הקמת המיגון

אגף 
-ההנצחה ב

 משהב"ט

תואם ע"י שלום מפגש עם ראש האגף, אריה מועלם, בהקשר למעמד והכרת העמותה  • ש. קורן מפגש
 .2019מרץ  10 -קורן ויתקיים ב

 ש. קורן

 ב'-י

 

 

 הדבריםרושם 

 שי י.

 

 

 תאריך נשלח ע"י נמען

 200219 דוא"ל רשימת תפוצה 

 


