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 פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה

2018 מאי,  21

 2018מאי  15  ישיבהה מועד

  משתתפים

 :)חברי וועד(

 גבריאלי .א 5 יחיאל אקוע 4 שלום קורן 3 יוסי קולר 2 יו"ר -יהודה בר  1

       זילברג דדייווי 7 אלי חסון 6

     הח"מ )יו"ר וועדת ביקורת( אורי עתיר עוד נוכחים

 .נתניה  בית אלי חסון, מיקום:

  משתתפים* תפוצה:

  ש. מור, א. פייניש, צ. צוק ,ד. גילת: וועד מנהל(חברי ) נעדרים*

 ג' גולדמן  –רו"ח * ח. שרייר –יועמ"ש בעלי תפקידים: *

א. בצר *צ. שני *י. פיני דגן ** :עמותת חרוב *ק. נפגעים מג"ד חרוב: *חט' כפיר -)לידיעה/ביצוע( נושאים רלוונטיים*
 היוג. נהל-מחולה קליין 

 ביקורת וועדת *

 

 נושאים על סדר היום

 החלטותפירוט/ דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

  .ן בנה"פ-עדכון ח - בנה"פ .1 הח"מ עדכון כספים

ניתן לתרום לעמותה ע"י הוראת קבע באמצעות אתר  2018אפריל  24 -החל מ – הו"ק .2 הח"מ הו"ק
 העמותה ברשת.

 

וועד 
 העמותה

 חילופים בוועד העמותה .3 משתתפים 

בוועד מספר חברים: רמי גרשון, במהלך החודשים האחרונים התפטרו מתפקידם  .א
 משה ואתי מנור.  הגאלכס שמגר, בודא

של משרד לעמותה, בהסתמך על תקנון העמותה )מושתת על תקנון מצוי  .ב
זילברג  ד, צורפו לוועד העמותה: צביקה צוק, דייווי5.3ס"ק  5המשפטים(, סעיף 

 1ואריק פייניש

 :בישיבת וועד זוהובהר נוכח מכתבו של י. קולר לוועד העמותה,  .ג

הליך צירוף החברים החדשים לוועד העמותה בוצע עפ"י הקבוע בתקנון  (1)
עיקרי הדברים כפי שהם מופיעים בתקנון המצוי העמותה ובתוך כך שאמצה 

 . כאמור של משרד המשפטים

בהחלטות הוועד לקבל חברים חדשים כממלאי מקום לאלה שהתפטרו אין  (2)
בראיית טובת העמותה ובמגמה התקבלו אך ורק  ןולא היו שיקולים זרים וה

לקדם את ענייניה לשם השגת המטרות שהוצבו ע"י מייסדיה )לרבות מספר 
 . ואשר למימושן פועל הוועד הנבחר חברי הוועד המכהן(

כדי הליך או נוהל אחר  מעולם לא היו ולא נתקבלו החלטות הוועד ליישום (3)
אלא אלה  –נו למלא מקומו למלא מקום חבר וועד שמתפטר או שנבצר ממ

 .על פיהם פעל הוועדאשר ו הקבועים בתקנון

כפי שעלו במכתבו  ביחס לנושאים עקרוניים דברי י. קולר עיקרלהלן  – יוסי קולר .ד
 .2018מאי  7לוועד העמותה מיום 

, הליך צירוף החברים ובמנוגד לדעת כל המשתתפיםעל אף האמור,  (1)
 . קולרהחדשים לוועד, אינו מקובל על יוסי 

 1966-1974ת כיתוב השנים לכך מצרף קולר את אי שביעות רצונו מהסר (2)
במעמד העמותה באירוע האזכרה  שחיקההחבר בעמותה, תעודת כותרת מ

( והחלטת הוועד בעניין חלופה הח"מהשנתי לחללי חרוב )לדעת קולר.....
 למתן מלגות לבני משפחות החללים. 

 –יוסי קולר מביע אי אמון בוועד העמותה, אולם אינו מתפטר לאור האמור,  (3)
 אלא דורש קיום בחירות לוועד.

מציע לשנות את התקנון ולקבוע פז"מ תחום  –)יו"ר וועדת ביקורת(  אורי עתיר .ה
 לכהונת וועד העמותה.  

לעמותה כולה, כארגון, אין כעת כל צורך בקיום בחירות לוועד ואין מקום  - הח"מ .ו
 שהנושא מועלה ע"י חבר וועד אחדלכלל הפעילות הנדרשת לקיום בחירות. מה גם 

 להבעת אי אמון. רבוהמביע אי שביעות רצון מהתנהלות הוועד, ע

  

 

                                                           
1
מ"פ )ק. אג"מ חטיבתי במיל.(, משפטן בהכשרתו, כיום עובד המגזר הציבורי ויסייע לנו בקישור ותיאום  דייוצא גדוד חרוב, כיהן בתפק 

 עם יוצאי גדוד חרוב והסיירת הצעירה.
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 פירוט/החלטות דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

  סוכם .4   

ישיבת בהתייחס לנושאים שהועלו  ע"י קולר במכתבו לוועד וב - הוועד התנהלות .א
זה ובדיונים  מפגש, איש מחברי הוועד אינו משנה מדעתו כפי שהובעה בוועד זו

 ם גם לידיעת יוסי קולר.ת  קודמים שסוכמו בהחלטות הוועד והובאו בע  

הבחירות לדיון בישיבת הוועד הבאה יובא נושא קיום , לבקשת י. קולר – בחירות .ב
 והחלטת הוועד.

 תקנון .ג

)של משרד   תקנון העמותה מושתת על "תקנון מצוי של עמותה" (1)
 אינו נתון לסמכות וועד העמותה. ושינויו המשפטים, כאמור(

אם כלל, מחייב ניסוח מחודש ואישור  –ככל שנדרש כזה שינוי התקנון,  (2)
 האסיפה הכללית. 

 העמותה לשם קבלת חוו"ד. אשר להצעת אורי, נביא הדברים ליועמ"ש (3)

 בהמשך יובאו הדברים להחלטת הוועד. (4)
ב' + הח"מ -י

 + ד. גילת

הנצחה 
וקשר עם 
משפחות 
 הנופלים

 

אירוע ההנצחה 
 השנתית

טרם סיכמנו את האירוע עם קצין הנפגעים של חט. כפיר. אנו ממתינים לקבלת מועד  .5 אלי חסון
שאנו מבקשים לשנות/לתקן במסגרת למפגש עמו, שבמהלכו יועלו על ידינו נושאים 

 הביצוע המשותף באירוע השנתי הבא.

 הרחבת תפוצה: קצין נפגעים, חט' כפיר

אלי חסון + 
 הח"מ

שילוט ייחוד על 
 חללי חרוב קברי

 שילוט ייחודי על קברי חללי חרוב .6 חסוןאלי 

נציג המחלקה להנצחת החייל בצפון הביע הסכמתו לקביעת שילוט ייחודי על  .א
 חללי חרוב )יכללו את סמל הסיירת וכיתוב אודות הנופל(.קברי 

 כדי להמשיך בהליך, נדרשת לנציג בצפון תשובתה העקרונית של העמותה. .ב

רוב המשתתפים ספקנים באשר ליכולת וההליך המתחייב לשינוי  – סוכם .ג
מוסכם לקבל את מהאחידות הקיימת בבתי העלמין הצבאיים, אך מכל מקום 

 אלי חסון ההצעה.

ניר סרן טורניר 
  ברזסקי

 . 1996 -סרן ניר ברזסקי ז"ל, קצין בגדוד חרוב, נפל בקרב קבר יוסף בטורניר  .7 אלי חסון

בביה"ס התיכון  11:00שעה   31.5.2018הטורניר )קט רגל( יתקיים ביום ה'  .א
 שמעון בן צבי בגבעתיים.

 חרוב.-בטורניר תשתתף גם קבוצה מסיירת .ב

באתר  הוכללהחשובה נוכחות נציגות העמותה בטורניר. הודעה על האירוע  .ג
 העמותה ברשת.

 הרחבת תפוצה: מג"ד חרוב

אלי חסון + 
 י. אקוע

 מור"ק

 

 לפניית הסיירת נמשכות פעילויות מור"ק.  .8 הח"מ מפגשי מור"ק

 . סקר שלום קורן את הקרב בסואץ)בסיס הסיירת בגוש עציון(  25.4.2018 -ב .א

ב' ומיקי טוניס עם -התקיים מפגש יבריכת רחל(  –)וואדי קלט  1.5.2018-ב .ב
דמות, מנהיגות, ( לשיחה בנושא 1"פורום עתיד" של הסיירת )מיועדים לבה"ד 

בהתבסס, גם, על פעילות הסיירת  –מיקום ופעולות המפקד במצבים שונים 
 המיתולוגית.

 הרחבת תפוצה: מג"ד חרוב

שלום קורן 
 + הח"מ

שת"פ )מור"ק(  
 עם 

 מושב מחולה

 5.5.1970)פטשניק(  מארב צביקה שני הח"מ

פברואר  –באמצעות וביזמת אהוד בצר פנה מושב מחולה לצביקה שני )פטשניק  .9
 5.5.1970-בבקשה להציג את מארב ה –, שהביא הדברים לידיעת הח"מ( 1968

 עשרות מחבלים.בהתקלות חוסלו צוץ. על המארב פיקד צביקה ו-)דגן( סמוך לאום

אחת לשנה, בסמוך ליום העצמאות, מקיים המושב אירוע המשלב תולדות  .10
התיישבות וביטחון בבקעת הירדן וכוונתם היא כי סיפור המארב יהיה חלק מתוכן 

 האירוע.

, בהשתתפות אהוד בצר, צביקה שני, יאיר 13.5.2018בתום סיור מוקדם במקום ) .11
 "מ( סוכם עם נציגי המושב:והח , נציגי המושבקליין, אלכס שמגר

 סיפור המארב יוכלל כחלק מתוכן האירוע.  .א

תכין הרצאה לרבות  העמותה תציג את המארב ולשם כך -כפעילות מור"ק  .ב
 מצגים ומרצה.

לשם הכנת סיפור המארב כחלק מאירוע המושב כאמור, יוקם צוות הגוי  .ג
 משותף מחולה/עמותה )י. קולר מבקש להימנות על צוות ההיגוי( .

 מחולהמקבל את סיכום העמותה/הוועד  – סוכם .12

 ב + הח"מ-י ,  צביקה שני, יאיר קליין,  גבי נהלוניבצרפיני דגן, אהוד הרחבת תפוצה: 
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 פירוט/החלטות דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

חדר 
 ההנצחה

והן בנראות  –מוסכם על הוועד כי חדר ההנצחה מחייב שדרוג. הן בחזותו הפנימית  .13 משתתפים שדרוג
 החיצונית.

ייעודו כאתר לביקורי מור"ק, הקרנת סרט הרחיב את מימוש היה וישודרג החדר נוכל ל .14
 לקבוצות נוער ועוד.ת תולדות ופעילויות סיירת חרוב וסקיר

( שהביע 72לאחרונה הוקם קשר עם אדריכל )מאיר אליהו, יוצא סיירת חרוב, פברואר  .15
 ה, לאחר ביקור במקום.הסכמתו העקרונית להשתתף במיזם כז

 (2.72הרחבת תפוצה: מאיר אליהו )

י. קולר + 
א. חסון + 

 הח"מ

האסיפה 
 כללית

 טרם נקבע מועד לאסיפה כללית.  .16 הח"מ 

 28.2.2018:2לשם אזכור, להלן מתוך ישיבת וועד העמותה מיום  .11

האסיפה 
 הכללית

  אחת לשנה עלינו לכנס את
האסיפה הכללית, לאישור 

השנתי והצגת דו"ח הכספים 
 וועדת ביקורת.

  ברור לכולנו כי לשם שתי
מטרות אלה, יוצאי הסיירת 
לא יתכנסו. לפיכך נדרש 
תוכן נוסף ובעל משקל 
וצביון תרבותי/אומנותי 
המחייב תקציב שכרגע חסר 

 לנו.

  סוכם:

  בשלב זה לא נכנס את
 האסיפה הכללית.

  עומדת לנו האפשרות
לבצע את אישור דו"ח 

דו"ח  הכספים והצגת 
וועדת הביקורת 

 אינטרנטית.

  הנושא כולו )אירוע או
אינטרנט( יועלה 

 להחלטה בהמשך.

לבקשת אורי עתיר: הודעה לוועדת הביקורת על מועד האסיפה הכללית תועבר  .18
 הח"מ לוועדה כחודשיים מראש.

חורשת 
 חרוב

 לשם אזכור:  .19 הח"מ עדכון

המגינים, בין יער יער )לפני כשלוש שנים ניסינו לקבל מקק"ל הקצאת חלקת  .א
לזכר  צנועה )אנדרטה בקוע( ולהקדישה לסיירת חרוב-הישובים כרמי יוסף

  .הנופלים וקיום פעילויות/מפגשים חברתיים של העמותה והפלוגות/מחזורים(

₪.  200,000.00לאחר סיור במקום עם אנשי קק"ל נדרשנו לתקציב בסך  .ב
במגמה לפטור אותנו  ליטייםפניות להנהלת הקק"ל, אנשי ציבור וגורמים פו

ולמעשה נותרנו ללא מענה או  לא קידמו את הנושא מהוצאה כספית זו
 .התייחסות מצד הגורמים אליהם פנינו

 עדכון צביקה צוק:  –חידוש המאמצים  .20

 החל לפעול בניסיון להחיות את הנושא מחדש. .א

 פנה לאפיק שונה מזה שפעלנו מולו בעבר. .ב

ו חיים". אין מדובר בהליך פשוט או קצר. ועתה........."בקרב עמנו אנ .ג
 אולי הפעם נראה פרי.סבלנות............

צביקה צוק 
ב + -+ י

 הח"מ

 

  באה תתקיים כחודש ממועד ישיבה זוהוועד הישיבת . 

  תבוא הודעה בהמשך.הישיבה הבאה על מועד ומיקום 

 

 

 רושם הדברים

 שי י.
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