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עמותת סיירת חרוב

פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה
 6יוני2021 ,
 1יוני )16:00( 2021

מועד הישיבה

משתתפים
1

יהודה בר – יו"ר

2

אהוד גבריאלי

3

אלי חסון

4

דייויד זילברג

5

נעדרים

יוסי קולר

6

יחיאל אקוע

7

מנחם נפה

8

משה בודגה

9

נבו הראל

10

צביקה צוק

11

קובי מירון

12

הח"מ
שלום קורן; מירון קורן (וועדת ביקורת); אורי עתיר (וועדת ביקורת);

עוד נוכחים
מיקום:

בית אלי חסון ,נתניה.

תפוצה:

משתתפים; נעדרים; יועמ"ש  -י .זהבי; רו"ח – ג' גולדמן; דביר בוסאני (דור המשך)

נושאים על סדר היום
נושא
בג"צ
עיינות-
קדם

אחריות ביצוע

פירוט/החלטות
• עפ"י דברי עומר עתידיה כפי שהוצגו לפורום ע"י שלום קורן :לאחרונה הוגשה עתירת
הוואקף ל-בג"צ ביחס לשימוש בשטחי חוות עיינות-קדם והאדמות שממזרח לחווה,
כולל השטח שעליו אנו מתכננים את הקמת פארק סיירת-חרוב/גבעת הרעות .למעט
ההודעה הכללית הנ"ל ,אין בידינו מידע נוסף או פרטים מאירים באשר לעתירה
שהוגשה .המידע שבידינו נמסר ליועמ"ש העמותה לשם ברור יותר פרטים באשר
לתוכן העתירה והליך הטיפול המשפטי בה.
סוכם
•

לא משנים מתוכנית הקמת פארק סיירת-חרוב.

•

בשלב זה נפסיק כל פעילות-שטח לפיתוח וקידום המיזם ונמתין לקביעת בג"צ (בין
אם ביניים או החלטה אחרת).

•

עם זאת ,נמשיך בפעולות תכנון הפארק ויושלם סלע הנצחה שייצורו החל כבר.
• מעקב
ועדכון:
שלום קורן ,מנהל הפרויקט מטעם העמותה ,יעמוד בקשר עם יהודה זהבי ,יעקוב
שלום קורן
אחר ההליך המשפטי בעתירה ויעדכן את וועד העמותה.

•

עדכון במצב שנוצר יובא לכל יוצאי סיירת-חרוב (עמם יש לעמותה קשר) .הודעה • עדכון ודוור:
הח"מ
לתורמים לסלעי ההנצחה הועברה כבר.

•

כספים

• בנה"פ
-

נמסר עדכון מצב ח-ן העמותה בבנה"פ.

-

טרם הסתיים הליך הכללת מינוי מורשה חתימה נוסף בחשבון העמותה.

• תרומות  -משה בודאגה מתכנן פנייה לגופים פרטיים.

• בנה"פ –
הח"מ  +יב'

• אוצר החייל
– הח"מ ,יב'
• בנק אוצר החייל – טרם הסתיים הליך פתיחת החשבון הנוסף לעמותה בבנק אוצר
ואלי חסון
החייל
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נושא
עמותת
כפיר

אחריות ביצוע

פירוט/החלטות
• בעצת ראש אגף ההנצחה ומשפחות שכולות במשהב"ט (אריה מועלם)  -קיים
לאחרונה יב' פגישה עם יו"ר עמותת חטיבת כפיר (רוני טל) .במפגש ,שהתקיים
באווירה טובה והבעת רצון לשת"פ ,סוכם עקרונית על מפגש נוסף לגיבוש דרכי
פעילות משותפת ושימור הקשר.
סוכם
• נפעל להמשך ופיתוח הקשר עם עמותת כפיר בהקפדה ומבלי לשנות ממעמדנו
כעמותה עצמאית.

חוות
עיינות-
קדם

• פעילות יוצאי סיירת חרוב עם הנוער בחווה תימשך .עד כה בוצעו כבר שני מפגשים
חודשיים (צביקה שני 02.68 ,ו-עמוס גולדבלט )02.71

הנצחה

• אירוע האזכרה השנתי לחללי חרוב –
-

בשיחות מקדימות עם קצינת נפגעים חט' כפיר (לי פלוס) הועלתה האפשרות
לקיים את הטקס בסמוך לחגי תשרי .עד כה טרם התקבל ממנה כל עדכון.

-

אלי חסון יבדוק הנושא ובימים הקרובים יעדכן.

• י-ב'  +הח"מ

• הח"מ

• אלי חסון

• שילוט קברי הנופלים –

אולם
ההנצחה
בבקעה

-

לאחר התקנת שילוט על מספר קברי נופלים במחוז צפון ,נעצר ההליך ומזה זמן
רב הוא "תקוע".

-

לשם חידוש התהליך יבצע אלי חסון בירור עם הגורמים הרלוונטיים במשהב"ט
ובימים הקרובים יעדכן.

• הסיירת הצעירה

• אלי חסון
•

-

במסגרת פעולות שימור והנחלת מור"ק והידוק הקשר עם העמותה – הקימה
הסיירת הצעירה בחזית הכניסה לאולם ההנצחה סלע שלט הנושא את תקצירי
תולדות הסיירת הוותיקה ,גדוד חרוב והסיירת הצעירה.

-

ברחבה שהוקצתה לכך התקיים כבר מסדר ראשון לסיום מסלול (לאחר העפלה
לסרטבה והרצאת עמי מורן שטיפס איתם)

• עיצוב גלריית התמונות – במטרה "לגייס" מעצב פנים/אדריכל מקרב יוצאי סיירת-
חרוב ,פנינו למאות יוצאי הסיירת .לא נתקבלה אף לא תשובה אחת.
• מאגר המידע
-

ממשיכה הזנת התיעוד (המאגר הישן מועבר ע"י יחיאל ל"תבונה")

-

לשם איסוף תיעוד נוסף על הנופלים ,נפנה באמצעות אנשי הקשר למשפחות.

• ניקיון ותחזוקה – טרם הוסדרה שיטה קבועה .אורי כהן התבקש "להיכנס לנושא".
אתר
העמותה
/דור
ההמשך

• במגמה לשדרוג אתר העמותה קיים לאחרונה יחיאל אקוע מפגש עם נציגי דור
ההמשך .בימים הקרובים מפגש משותף (העמותה ,נציגי דור ההמשך) עם
חברת  - BRANDWIZהמארחת ומתחזקת לנו את האתר  -לשם בחינת האפשרויות יחיאל אקוע +
הטכנולוגיות והעלויות לשדרוג האתר.
הח"מ

וועדת
ביקורת

• עדכון מרון קורנר (יו"ר) –
-

בימים אלה עוסקת הוועדה בבדיקת הטיפול בממצאים והמלצות כפי שבהם
מופיעים בדו"חות הוועדה מאז .2016

-

בהמשך לפעילותה זו תביא בקרוב הוועדה לידיעת וועד העמותה מסמך מסכם
לפעילות האמורה.
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פירוט/החלטות

נושא
מכינת
ליאל

אחריות ביצוע

• ב 22 -יוני  2021יתקיים טקס סיום של מחזור ה' במכינה.
סוכם
•

וועד העמותה יהיה נוכח באירוע וננצל את הירידה לבקעה לביקור באולם ההנצחה.

רושם הדברים
י.

שי
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נמען

נשלח ע"י

תאריך

רשימת תפוצה

דוא"ל

060621
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