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 : שלום

חבר    –אנו מקבלים בברכה את החברים החדשים : אשר יומטוביאן )אחיו של אלי ז"ל(  .1

 מזכיר.    –גזבר ואבי אפרתי  - וועד, אורי עתיר
 

יישא באחריות לתחום פעילות  נוהל חדש לפיו כל חבר בהנהלת הוועד מבקש להנהיג  .2

 לפרוטוקול.   1, ראה טבלה מצורפת כנספח  יםמסו
ולהציגה בישיבה  כולל התקציב הנגזר ן תכנית עבודה כל החברים מתבקשים להכי 

 הקרובה. 

 . פרוטוקול  2כנספח מצו"ב  - להיעזר בטבלה שהוכנה לנושא גבעת הרעות  ניתן כדוגמה 

 

 חרוב מינוי עורך לביטאון סיירת  .3
                 את , ויצחק טריווקס ערכו והפיקו עמי מורן, רמי דנוש מנחם נפה ז"ל,ישראל שי  בסיוע  

 הביטאון שיצא לאור בימים אלו  של    2' גליון מס

ועריכת  הוא עסוק מאוד בכתיבה ש   עדכןתפקיד העורך הראשי הוצע לצביקה צוק, צביקה 

 חודשים הקרובים. בולכן לא יוכל לקבל אחריות  ים מקצועי  יםספרשני 

ביטאון  החל מהוכעורך ראשי   3הביטאון מס'  סוכם שצביקה יצטרף כמלווה בעריכת 

 צביקה יתאם ישירות מול ישראל שי.     .והלאה  הרביעי 

 גבעת הרעות   .4
 

חדווה  }שלום מתאם עם    אדריכלית של הגבעהשלום הציג טיוטה של תוכנית 

טבלה  . יש הרבה משימות על הפרק כמפורט בהכנת תוכנית מעודכנת(   האדריכלית

וביניהן : השלמת הקמת אבני הזיכרון הפלוגתיים, סימון וריצוף     (2המצורפת )נספח 

שביל פנימי היקפי, העמדת מכולה שתכלול מחסן ושירותים, שביל גישה וחניות ועוד.  

- כ של נוספות עצי חרוב שניטעו במורד המערבי יש בתוכנית נטיעות  200 –בנוסף ל 

 שמיטה. בתום שנת ה   –חרובים נוספים, זמן ביצוע  2000 – 1000



הועלו מספר הצעות להקמת תסבירן/מערכת אודיו לאורך השביל ההיקפי. החברים  

 מתבקשים לבדוק אפשרויות, היתכנות ותקציב. הכוונה למנות פרוייקטור לנושא זה.  

 

 אורי עתיר – תקציב העמותה  .5

 

  ; הן  30.11.21היתרות של העמותה בבנק נכון ליום   דיווח כיאורי  
 ₪   45,102 –בעו"ש 

 ₪   127,300 –בפקדונות 

 ₪   8,830 – בני"ע 

 ₪   181,232בסה"כ: 

 ₪   159,000 - כ – הסכום כולל כספים שהופקדו ע"י הפלוגות לטובת גבעת הרעות 

 ח  ” ש 22,000 -כ  –כך שיתרת התקציב הפנוי עומדת על 

הנצחה  הקמת אבני ה  ב סוכם כי במידה וייוותרו כספים פנויים בכספי הפלוגות בתום של

רת הלוט בהשתתפות המשפחות השכולות, יופנו הכספים בהסכמת הפלוגות  וטכסי הס

 לטובת עבודות הפיתוח בגבעה. 

 

 דייויד זילברג   – גיוס כספים .6

כי בהתאם לתוכניות העבודה אשר יוגשו ע"י החברים בישיבה הבאה ובהתאמה  סוכם 

          .    2022לתקציב הנגזר יוכן התקציב לשנת 

 בסיס נתונים אלו יבנה דייויד את האסטרטגיה לגיוס הכספים. ל ע

 האסיפה הכללית  .7
 2022בינואר  12סוכם לקיים את האסיפה הכללית בזום בתאריך 

 

 יחיאל אקוע  –  מועצה האיזוריתבחדר הזיכרון   .8

תשלום   שגבה רוזובסקי  אבי  התוצאה של עבודת מ חוסר שביעות רצון יחיאל דיווח על  

₪ )שהוקצבו ע"י אגף ההנצחה במשרד הביטחון( לעומת התמורה ואיכות   55,000בסך 

השירות שאנו מקבלים. כמו כן ישנה אי בהירות באשר לזכויות יוצרים לעומת זכויות  

 .  התוכנההשימוש והבעלות על  

 להתנתק ממנו ולהמשיך בהפעלה עצמאית. יחיאל ממליץ 

במטרה להגיע איתו   רוזובסקיעם ל יחיא בשיתוף  לקיים פגישה של יוסי קולר סוכם 

 להסכמות ברורות בנושאים הנ"ל וגם באשר לתשלום השנתי השוטף. 

 סיורי מורשת   .9

גבעת  , אדי קלטועם יאיר קליין בו  8-11/68 - של חברים מבו סיפר על הסיור   אורי עתיר

   ה.מערמקום מרדף הוב קעה ת הבטהרעות, אנדר 

  התקייםש שלום , קולר בודגה ואלי חסון השתתפו בטכס השנתי לזכר צביקה עופר 

 . מכינת אפרת הובל ע"י של"ח ירושלים עם נערי אשר בסופו של סיור בוואדי קלט  

ואירועי  וטכסים  ים סיור בכמה שיותרמודגש כאן כמה חשוב שנציגי העמותה ישתתפו 

 חרוב הרי זה משובח. מורשת, וכל המרבה בסיפורי המורשת של סיירת  

 

 מזכיר העמותה   –רשם: אבי אפרתי 


