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 העמותהישיבת וועד הנהלת  פרוטוקול
 2020, אוגוסט  31

 בית אלי חסון, נתניה    מיקום 2020אוגוסט    19    הישיבה מועד

       נעדרים משתתפים 

         יו"ר –יהודה בר  1

         וד גבריאלי אה 2

         י חסון אל 3

       דודי גילת   4

          דייויד זילברג  5

       יוסי קולר    6

         יחיאל אקוע 7

        חם נפה מנ 8

        צביקה צוק  9

       קובי מירון  10

       שלום קורן   11

 וועדת היגוי פארק סיירת חרוב /וועדת ביקורת –נבו הראל  יו"ר וועדת ביקורת  –אורי עתיר  הח"מ עוד נוכחים 

 יונתן אליהו )דור המשך( *וועדת ביקורת *ג' גולדמן   –רו"ח  י. זהבי,  - בעלי תפקידים: יועמ"ש*  נעדרים* משתתפים * תפוצה: 

 סא"ל ג. ריץ'* : תפוצת נושאים רלוונטיים 

 נושאים על סדר היום 

 פירוט/החלטות  דובר נושא
  אחריות
 ביצוע 

בקופת העמותה לא חל כל שינוי של ממש, שכן מספר התורמים לעמותה נמוך   • הח"מ  עדכון כספים 
 כשהיה.

מלגותהענק • להבהתאם    –  ת  )שלא  הביקורת  וועדת  כספי  להמלצת  את  עביר 
להרשמה/לימודים( סימוכין  הצגת  לאחר  אלא  מלגות  ,  המלגה,  שתי  תועברנה 

אוקטובר    כל אחת(  ₪   4,000.00סך  )  הסיירת   למצטייני )הוענקה    2020במהלך 
  24-הוענקה במחנה עופר ב)   2021  ספטמבר  -ו(  2020מרץ    10-בסיס כיסופים בב

 ח"מ ה .(2020יוני 

דו"ח כספים   
2019 

   .ח אושר ע"י וועדת הביקורתהדו" • וועד 

  מאושר בישיבה זו ע"י וועד העמותה. הדו"ח  •

הקצאת   
 משהב"ט 

לש  • הח"מ  משהב"ט  להקצאת  ביחס  עדכון  נמסר  לא  קורן  שלום  אולם  מהעדר  דרוג 
 ההנצחה בבקעה. 

 ישיבת הוועד הבאה. מסר ביעדכון י •

 רן שלום קו

 הח"מ 

יפה  האס
 הכללית 

מאנ • הח"מ  דכוןע בתקוו  הקורונה.    פתצויים  ש סיהאכינוס  מגפת  כללית  היה  פה  אמור 
 . בוטל 2020אי  מ-ב ייםהתקל

סיכוןכל  מחד,   • בקבוצת  מצויים  העמותה  משרד    מכאן  .חברי  מגבלות  ומשום 
מאידך   .האסיפה הכלליתאת הבעייתיות  יה לכנסבפני בע ו עומדים, אנותהבריא

ב ת אס  עצואי  כללית  המשכיותיפה  על  ואישור "  תקין-"מינהל  ורישיא  שפיע 

   לפקודת מס הכנסה.  46ותה עפ"י סעיף העמ

לקיפ • )אישור    לנושאיםום הצבעה ביחס  ניותינו לרשם העמותות  זאת  המחייבים 
גיפה התיר  מפאת המ עדכון תקנון העמותה( נענו בשלילה.  ו  2019דו"ח כספים  

זאת, מבלי לשנות מהאמור    .וידיאו-ידתהרשם קיום אסיפה כללית באמצעות ווע

 כינוס האסיפה הכללית. כללי    בחוק ותקנון העמותה ביחס ליתר

 יכוםס

גי בהתאם להיתר  נולואמצעי טכע"י  בין אם ככינוס של חברי העמותה ובין אם   •
 ה כללית בהקדם.נקיים אסיפ  -הרשם 

 .על מועד ומקום נחליט בהמשך •

הכללית    יפהאסה  סוכם כי  2020אוגוסט    31  -ב   -  ובהמשך לישיבת הוועד  לאחר  •
ג'   ביום  זום  ,  17:00בשעה    2020ספטמבר    15תתקיים  אפליקציית  באמצעות 

 מאפשרת כינוס בהתאם להיתר רשם העמותות.ה

 ב'-י

 הח"מ 
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 פירוט/החלטות  • דובר נושא
  אחריות
 ביצוע 

האסיפה  באם   • הח"מ  בחירות  את  ה תאשר  בחירות  כללית  לקיים  נוכל  העמותה,  תקנון  עדכון 
 2021תחילת שנת העבודה -2020שנת העבודה  מקוונות בשלהי 

 ב'-י

 הח"מ 

פארק  
סיירת  

גבעת  /חרוב
 ת הרעו

תכנון ייעוד 
 ועיצוב

חרובייעוד   • ועד ו סיירת  הרעו/פארק  הפארק(    תגבעת  ו/או  הגבעה  כבר    -)להלן  נדון 
ואשר יוקם עליה נועדו לשמירת    הגבעה  , ולא היה, כל ספק כי. איןמספר פעמים

הנופלים.  סיירת חרוב  מור"ק ייחודי    והנצחת  היא להקים אתר  את    שיביעמטרתנו 

 שלשמו הוקם.  עודייה

אדנושא    –  אדריכלות • איתור  הוא  ביותר  עבורנו    ריכלדחוף  לפעול  שיאות  נוף 
 בהתנדבות. 

 סיכום

)אד • ייעודיתכנון  )סלע    –  ריכלות(  בקיים  לפגוע  , תהסייר מור"ק    תהנצח מבלי 
וסל ו   (,פלוגת קורןע  בכניסה לפארק,  אדריכלות שתכלול  ל  נכווין  תכנוןבבהגדות 

 : זכור את שני קווי הא

של  ה/גן  שדר ע"י    מור"ק המבצעית -התולדות  "  תיאור"   –ב'  -עת ילהצ  אםבהת  -
ל  סלעי בהתאם  המיתולוגית   השונות   תקופות הנצחה  הסיירת    בפעילות 

שאו גם  י לעי הנצחה אלה ירוטים. סים חתובכ עיקריהן ומאפייניהן יתוארו בש
שמות שנפלו  את  תקופה,  ב   ,החללים    בסיירת   פעיל  שירותב   היותםבכל 

 . ב'(-הצעת י)

ובצד   - ורים שיבקשו  הנצחה לפלוגות/מחזסלעי  שדרה/גן  הנ"ל,    "התיאור"עם 
שנפלו   וחברים  חלליהם  את  פעילותם  להנציח  לאחר  ישראל  במערכות 

 בסיירת חרוב.

ייות  בעלו  –  מימון  • החלוקה  יהכספיות  עפ"י  חרוב  סיירת  ויוצאי  העמותה  שאו 
 כדלהלן: 

 . העמותהמימון  –שדרת/גן מור"ק סיירת חרוב   -

 . מחזוריםפלוגות  מימון  –שדרת/גן הפלוגות/מחזורים   -

 מה וניסוח הק •

על סלעי ההנצחה יאושרו ע"י וועדה שתוקם מקרב חברי  דברים  הקמה וניסוח   -
 הסיירת.  צאימקרב יו וחברים נוספים  הוועד

אלה   - יהוו  הגבעה,  על  כבר  קיימים  הנצחה  סלעי  ושני  מוביל"  היות  "דגם 
 לבאים אחריהם. 

 לום קורן ש

 י. קולר

 ב'-י

האתר   הנצחה
 בבקעה 

 משהב"ט הקצאת  –  כספיםפרק  ראו נא  • הח"מ 
 

אירוע  
האזכרה  

 י השנת

מסורתית האירוע מתקיים אף כי ת הקורונה האירוע השנתי לא התקיים. מפאת מגפ  • הח"מ 
מודגש    -  לפנינו  וזמן רב עוד  של שנת עבודה  חילת שנית / בשלהי הרבעון הראשון

חיסון    כי יימצא  ולא  הסיכון(     COVID19  -לאפקטיבי  היה  קבוצת  על  )בדגש 
לקיים את  אין    ,ובהתייחס להנחיות משרד הבריאות שתבאנה נוכל  כי  כל ביטחון 

 . תשפ"א/ 2021ת  האירוע גם בשנ 

ו • העמותה  ביותר.  ומטרותיה  דרכהמהות  בהוויית  חשוב  הוא  הטקס  העת ,    בבוא 
המגפה( למצב  ל  )ובהתאם  עלינו  הפעילה( יהא  הסיירת  )עם  אירוע   שקול  קיום 

 דרך זה לא יחלוף ויימוג.-שציון , גם אם במתווה ובהיקף שונה ובלבדחלופי

 ב'-י

 הח"מ 

קברי  עליה ל 
 החללים 

מנחם  
 נפה 

ביום הזיכרון האחרון צילם מנחם מספר קברי חללי סיירת חרוב ושיגר למשפחות   •
תיאום  וללא  השניים  )במקרה  בין  חסון  מוקדם  אלי  גם  כך  פעל  בב,  ית  ועמיתיו 

 עלמין בצפון(. 

כי ב • מ כבר  רוב המכריע של המקרים מדובר  אף  ושלישי של  שני  שפחות  בדורות 
הנ"ל  חוזר  -היזון  מתגובות   –הנופלים   כי  לפעולות  ואלי  המשפחות  התרשמו מנחם 

 מייחסות לכך חשיבות ערכית רבה.

 סוכם

נציגי העמותה הפוקדים  קברי הנופלים ע"י  למו  ויצ א  /תשפ"2021החל מיום הזיכרון   •
 מצויים בקשר. נציגי המשפחות עמם אנו והצילומים ישוגרו ל בתי העלמיןאת 

 אלי חסון 

 הח"מ 

שילוט קברי   
 לים הנופ

אלי  

 חסון
קברי   • על  הייחודי  לשילוט  ביחס  פעולה  כל  נעשתה  לא  הקורונה  מגיפת  מפאת 

  חללי הסיירת. 
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 פירוט/החלטות  דובר נושא
אחריות  

 ביצוע 

 מור"ק 

סיירת  או גם " ר)

הפעילה"  חרוב 
 להלן( 

פעילות צוות  
 מור"ק

  –הח"מ  
  עדכון

)תיעוד ומפגשים עם מפקדים  ולימוד האירוע    סיום תחקירים לאיסוף מידעלאחר   •
ועמי מורן  עומדיםולוחמים(   בו    רמי דנוש  וואדי קלט  לסיים כתבה אודות מרדף 

 . צביקה עופרנפל 

מור"ק אודות מבצעי קרדינל ממזרח לים המלח  עוד פועל הצוות להכנת כתבות   •
 ל. ומרדף וואדי עוג'ה בו נפלו חנן גולדצווייג ואלי טיקוטינסקי ז" 

  עמי מורן + רמי דנוש פוצה: ת

סיירת חרוב  
 ה הפעיל

  –הח"מ   מור"ק ספר 
 עדכון

מפק • החלטת  ס  דעפ"י  מור"ק  הסיירת  ספר  להכנת  פעילות  החלה  ריץ  גל  א"ל 
הספר יופץ בהתאם להחלטת מפקד הסיירת. אולם    ב לדורותיה.יירת חרודות סאו

   .1ו את בה"ד  לוחמי הסיירת שיסיימ קבוצה אחת נקבעה כבר:

ילשם   • הצעת  אומצה  הספר  והכנת  הסיירת-תכנון  למפקד  אירועי  ,ב'   להכליל 
כותרות ערכי צה"ל   "יומן   בהכרחולא    –מור"ק תחת    הכנת ספר שהוא בבחינת 

 יהווה הספר גם אמצעי חינוכי.ך בכ "  כרונולוגי

הכנת הספר הוקם צוות בסיירת העומד בקשר עם הח"מ ובבוא העת נפעל כדי ל •
, בעריכה וככל שלעיל  בשחזור אירועים בהשתתפות מי שנטלו בהם חלק  לסייע

 . ידינו כדי לקדם את הכנת הספר

 תפוצה: סא"ל גל ריץ 

 ב'-י

 הח"מ 

  –הח"מ   הענקת מלגה  
 עדכון

טקס סיום  תקופת תעסוקה מבצעית באזור בנימין.  סיימה הסיירת    2020יוני    24-ב •
פרידה  קההתעסו טקס  גם  שהשתחרריווה  למחזור  להחלט בהתא  .ה  הוועד ם  ת 

 .הוענקה מלגת העמותה ללוחם מצטיין

סכ • ללוחם  ום כאמור,  יועבר  לרישום/תחילת    המלגה  סימוכין  הצגת  עם  המצטיין 
 .לימודים

 הח"מ  תפוצה: סא"ל גל ריץ 

 

 . בימים הקרובים( יועברו ZOOMפה הכללית ) פרטי הצטרפות לאסי 

 

 

 הדברים רושם 

 שי י.

 

 

 

 

 

 תאריך נשלח ע"י נמען

 08202031 דוא"ל רשימת תפוצה 

 


