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עמותת סיירת חרוב

פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה
 5ספטמבר2021 ,
 1ספטמבר )13:00( 2021

מועד הישיבה

משתתפים
1

נעדרים

יהודה בר – יו"ר
אהוד גבריאלי

2
3

אלי חסון

4

דייויד זילברג

5

יוסי קולר

6

יחיאל אקוע
מנחם נפה ז"ל

7
8

משה בודגה

9

נבו הראל

10

צביקה צוק

11

קובי מרון

12

הח"מ
שלום קורן; מירון קורנר ואורי עתיר (וועדת ביקורת); רבי גריפור

עוד נוכחים
מיקום:

בית אלי חסון ,נתניה.

תפוצה:

משתתפים; נעדרים; יועמ"ש  -י .זהבי; רו"ח – ג' גולדמן; נושאים רלוונטיים :אורי כהן

נושאים על סדר היום
ביום ב' 30 ,אוגוסט ( 2021כב' אלול תשפ"א) הלך לעולמו חבר יקר לנו ,מנחם נפה ז"ל.
מנחם היה חבר בוועד העמותה ונציג משפחות הנופלים .איש יקר ,פעיל מאוד ,יזם וקידם נושאים שונים.
תרומתו לפעילות העמותה במכלול תחומים הייתה רבה ומשמעותית .כבר עתה הוא חסר לכולנו.
תנצב"ה

נושא
אירוע
האזכרה
השנתי

אחריות ביצוע

פירוט/החלטות
הפקה עצמאית
• י .קולר – הצגת מתווה להפקת אירוע האזכרה השנתי בבקעה ,ע"י פלוגה בכל שנה.
כך ,לדברי קולר ,נגרום להעצמת הקשר בין יוצאי חרוב הוותיקה – לעמותה .עפ"י
ההצעה ראשונים שיתחילו בכך יהי מחזור פברואר  70שעם נציגיהם ,לרבות שלום
קורן ,התקיימו כבר מפגשים וסוכמו עקרונות.
• הצעת קולר כוללת הקמת וועדה שתעסוק בהפקה האמורה ,שבראשה יעמוד משה
בודגה ואליו יצטרף אלי חסון יו"ר וועדת ההנצחה והקשר עם משפחות החללים (אשר
עד לפני כשנתיים ,עת בוטלו הטקסים בגין מגפת הקורונה ,פעל בהצלחה עם הצבא
בביצוע הטקסים).
• נושאים עיקריים שהועלו ע"י המשתתפים:
-

הרעיון להפוך את הפקת האירוע השנתי ל"אמצעי" שיתרום להעצמת הקשר בין
יוצאי הסיירת לעמותה הוא טוב (אם כי ,להזכיר ,מדובר באירוע חד שנתי ולא
בפעילות מתמשכת – י"ש) ,אם כי מחייב ,טרם קבלת החלטה ,התייחסות לשורת
נושאים.

-

מזה מספר שנים מבוצע האירוע בשותפות שבין הצבא לעמותה (בהולכת אלי
חסון כאמור  ,המייצג את העמותה ,וסיוע חברי וועד נוספים) .ניבנה מתווה נכון
המבוצע בשת"פ מלא עם הסיירת וחטיבת כפיר ומביא לידי ביטוי טקסי וארגוני
הן את הצבא והן את העמותה ,ובהצלחה .מזה שנתיים לא התקיים הכנס מפאת
מגפת הקורונה והנחיות משרד הבריאות.
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עמותת סיירת חרוב
נושא

אחריות ביצוע

פירוט/החלטות
-

טרם נטילת הפקת האירוע לידי העמותה (מה שהיה בעבר) בלעדית ,עלינו לבדוק
את עמדת הצבא ולוודא המשך שיתוף הפעולה ,לרבות תחומי אחריות במתווה
המוצע.

-

אין לעמותה את המערכת הלוגיסטית הכוללת שמעמיד לרשותנו הצבא .העמדת
והפעלת מערכת כזו כרוכה בהוצאות אותן ניתן לחסוך אם נמשיך במתכונת
הקיימת.

-

הפקת האירוע במשותף עם הצבא היא פעולה נוספת התורמת להידוק הקשר
המתמשך עם הסיירת .קשר בעל משמעות להוויית העמותה וחשוב להקפיד על
שימורו.

• נושא ההפקה העצמאית טרם עלה להצבעה וטרם סוכם.
סיכום
• לפני פנייה ליישום רעיון ההפקה העצמאית ,כפי שהוצג ע"י קולר ,יקוים מפגש עם
מפקד סיירת חרוב וקצינת הנפגעים של חטיבת כפיר ונלמד את עמדת הצבא ,אשר
תובא לידיעת כל חברי וועד העמותה.
• הנושא יידון גם בישיבת הוועד הבאה.
אולם
ההנצחה
בבקעה

י-ב'

• פעם נוספת הוחלט כי יוסי קולר אחראי לאולם ההנצחה .לנושא השדרוג יסייע בידו
שלום קורן.
• שילוט וסלע ההנצחה בחזית האולם
-

שוב הוסברו ע"י הח"מ המטרות שלשמן הציבה הסיירת את השילוט וסלע
ההנצחה .המוטיבים העיקריים הנם מור"ק והקשר שבין הסיירת הוותיקה –
לצעירה ,הכורך בתוכו גם היבטים ערכיים וחינוכיים .עד כה העמותה מברכת על  -מפגש ותיאום
קשר זה וקיים לה עניין רב בשימורו.
עם הסיירת
הסיירת
ע"י
שהוצבו
והסלע
השלט
וחזות
תוכן,
כפי שכבר עלה בישיבה קודמת -
וחט' כפיר:
הסיירת.
מפקד
לידיעת
הח"מ
ע"י
הדברים
כבר
אינם מקובלים .עקרונית הובאו
י-ב'
לא סוכמו כל צעדים להמשך.

-

 ביצוע שינוייםלגבי המיקום ,לא הגיע הוועד לכלל הסכמה.
שיסוכמו:
סיכום – נפעל במתואם ובמשותף עם הצבא לשינוי התוכן .שינוי מיקום ,בהתאם
י .קולר
להחלטת הוועד ,יבחן עם הצבא ועם המועצה.

-

-

• חברת תבונה
-

עד מועד סיכום זה לא בוצע הליך מסירת המערכת לעמותה והרצתה המבוקרת
כמקובל במיזם מסוג זה.

-

חילוקי דעות שוררים בין א .רוגובסקי לעמותה בעניין עמידת "תבונה" בסיכומים
עמה.

-

סיכום – הצוות האחראי לאולם ההנצחה ימשיך לפעול מול "תבונה" למסירה
מסודרת והסדרת חילוקי הדעות.

י .קולר

• נגישות
-

אולם ההנצחה לוקה בנגישות בכניסה אליו ובתוכו .אפשרויות נגישות מחוץ לאולם
אל תוכו קיימות .ספק אם קיימות כאלה בתוך האולם.

-

סיכום  -קולר יבדוק אפשרויות ועלויות לפתרונות בעניין זה שיובאו לאישור הוועד.

י .קולר

• ניקיון ותחזוקה
-

קולר הסדיר את עבודת ניקוי ,גינון סביבתי ותחזוקת החדר ע"י חברה בבעלות אבי
עמר ,בעלות של  ₪ 10,000.00בשנה (תקציב שאושר כבר ע"י הוועד ב-
 – 16.12.2019וטרם מומש).

-

מסמך סיכום הדברים בין קולר לבעלי החברה יועבר אל הח"מ לשם הסדרת
מנגנון ותנאי התשלום.
הרחבת תפוצה :אורי כהן
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עמותת סיירת חרוב
נושא

אחריות ביצוע

פירוט/החלטות

תיעוד
למרכז
המידע

• אזכור שלום קורן  -לפעילות הסברתית ע"י החברים שמטרתה איסוף תיעוד אודות
הנופלים לכם הכללה במרכז המידע.

אסיפה
כללית

• מוצע ע"י הח"מ לקיים את האסיפה ב 21 -אוקטובר  .2021עפ"י היתר רשם העמותות
נוכל לקיים את האיספה הכללית גם בזום.

ש .קורן

• החלטה לתאריך קיום האסיפה נדחתה למועד מאוחר יותר.

רושם הדברים
שי
י.
מנכ"ל העמותה
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נמען

נשלח ע"י

רשימת תפוצה

דוא"ל

תאריך
05092021
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