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 העמותהישיבת וועד הנהלת  פרוטוקול
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  מועד

 ישיבה ה
 ( 16:00)  2020ינואר  14 

       נעדרים משתתפים 

         יו"ר –יהודה בר  1

         אהוד גבריאלי  2

         אלי חסון  3

       דודי גילת   4

        דייויד זילברג  5

         יוסי קולר 6

       יחיאל אקוע  7

         צביקה צוק 8

         שלום קורן  9

      הח"מ  עוד נוכחים 

 . נתניה  אלי חסון,בית  מיקום:

 וועדת ביקורת  * ;ג' גולדמן –רו"ח  י. זהבי; - בעלי תפקידים: יועמ"ש*  נעדרים* משתתפים * תפוצה: 

 סרן )מיל.( יונתן אליהו   סא"ל גל ריץ';   תפוצת נושאים רלוונטיים:*

 

 נושאים על סדר היום

 החלטות פירוט/  דובר נושא
 ביצוע/ 

 אחריות 

מונה ע"י מפקד סיירת חרוב   )להלן: יונתן( כפי שדווח כבר, סרן )מיל.( יונתן אליהו • הח"מ  עדכון דור המשך 
לאיש קשר ותיאום בין משתחררי הסיירת )דור המשך( לעמותה, במגמה להקמת  

ביצוע פעילויות משותפות והטמעת הדור הצעיר העמותה  . בין היתר ע"י דור המשך
 כחברים לכל עניין ודבר.

עם יונתן ומשוחררים נוספים, הולך ומתגבש   ב' והח"מ-שקיימו יבהמשך למפגשים  •
גיבוש נושאי פעילות משותפת  שיעסוק ב מקרב משתחררי סיירת חרוב גרעין

בין דור ההמשך לחברים הוותיקים בעמותה ובתוך כך גם  ש לגשרמסד  שתהווה
 גיוס חברים חדשים כאמור.

   סוכם

 יזומן יונתן ויצטרף לכל ישיבות הוועד.החל מישיבת הוועד הבאה  •
ובהמשך, עם הצטרפותו   –בשלב ראשון ישתתף יונתן כמשקיף, איש קשר ומתאם  •

 כל הזכויות לרבות חברות בוועד המנהל.  לו  תעמודנה , לעמותה

 הח"מ  ; יונתן אליהו; דור אליאב ורחבת: ג. ריץ'מתפוצה 

 הנצחה
 

גבעת  
 הרעות 

שלום קורן  

 פורום  /

מקרב "פלוגת  בהמשך לשיחות קודמות בנושא ובהתייחס לסיכומי יזמי אתר הגבעה, 

   –)המיוצגים ע"י ש. קורן( קורן" ולוחמי סיירת חרוב שהשתתפו בקרב הסואץ  

   סוכם

עפ"י ייעודה תהיה גבעת הרעות אתר הנצחה למורשת סיירת חרוב   - ייעוד האתר •
 שירות בסיירת ובמלחמות ישראל.בהיותם בוהנצחת הנופלים 

תפישתית, יוקם האתר במתכונת אנדרטת "החץ השחור"   - העמדה/סקיצה •
סלעי אנדרטה שיציינו   שסמוכה לקיבוץ מפלסים והוקמה ע"י עמותת החץ השחור.

 ופליה. את פעילות הסיירת ונ

יוכלו כל מחזור/פלוגה  , שיאושר ע"י וועד העמותה, לאחר התכנון האדריכלי •
זכות  אנדרטה בתוך האתר, בהתאם להגדרת ואפיון המתכנן. -להקים סלע

 ראשונים לכך ניתנת ללוחמי הסואץ שהנם יזמי האתר.   

יובא ע"י כל קבוצת מקימים )פלוגה/מחזור(   אנדרטה-נוסח השילוט על כל סלע •
 לאישור וועד העמותה. 

 סלע האנדרטה הראשונה  •

  אושר תקציב בסך   2019אוגוסט  28בישיבת וועד העמותה מיום  - תקציב

 ₪ להקמת סלע האנדרטה הראשונה על הגבעה. 10,000.00

  יוסר הלוט מסלע   2020מרץ  20-שמתוכנן להתקיים  ב בטקס - קורןשלום

 האנדרטה הראשונה על הגבעה. 

סלע האנדרטה  
ש.   –הראשון  

 קורן

 

טרם נקבעו "אבני  

 דרך" להמשך.
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 פירוט/החלטות  דובר נושא
 ביצוע/ 

 אחריות 

 סלע האנדרטה היחידתי  •   

  בכניסה לאתר    יוקם –בנוסף לסלע האנדרטה שיוקם לזכר נופלי הסואץ
תקציר  שתוכנו יהיה שלט ועליו סמל הסיירת ו  סלע אנדרטה כלל יחידתי

 .תולדות הסיירת

 10,000.00גם לסלע זה אושר ע"י הוועד תקציב בסך   - תקציב  .₪ 

 טרם הוגדרו מאפיינים. –  תכנון אדריכלי 

+   סלע והצבתוה
סמל הסיירת  

 : קולר ושילוט

 

 ב'-נוסח שילוט: י

אירוע  
ההנצחה  

 השנתי 

אלי חסון /  
 הפורום 

 . 2020אפריל  1 -מועד האירוע נקבע ל •

הודעה ראשונית ליוצאי סיירת חרוב תופץ בהקדם. הזמנה מפורטת לאירוע תופץ   •
 שלב מאוחר יותר. ב

האירוע יתוכנן ויבוצע במשותף עם סיירת חרוב וקצין הנפגעים החטיבתי )חט'   •
 רס"ן משה קמה(.  –כפיר  

   –דתי/צבאי  הטקסי,  האירוע יכלול, בין היתר ולבד מהחלק •

  ביקור בסלע אנדרטת סיירת חרוב במחנה גדי 

 ר' המועצה בנושאי  םהרצאת אורח בנושא הבקעה )מועמדים אופציונליי :
שת"פ עם -בבקעה או מח"ט הבקעה בנושא פעילות הצבא ו תההתיישבו

 צבא ירדן(. 

    תפוצה מורחבת: ג. ריץ'

הודעה ליוצאי  
 אלי חסון  הסיירת:

 

, תיאום עם  טקס
 אלי חסון : הצבא 

 

 ב'-מרצה/ים: י

אסיפה  

 כללית 

מרצה  
 אורח

 טרם נקבע מועד סופי לקיום האסיפה.  • 

 דייויד הרצאה בנושא אירן. דייויד יקיים בדיקה ראשונית עם אליעזר צפריר )גייזי( למתן  •

 

 , בבית אלי חסון בנתניה. 16:00שעה    ,2020פברואר  5יום ד', בבאה תתקיים ישיבת הוועד ה •

 רשימת נושאים לעדכון וסיון תועבר בהמשך.  •

 

 

 רושם הדברים 

 שי י.

 

 

 תאריך נשלח ע"י נמען

 19012020 דוא"ל רשימת תפוצה 

 


