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      הקמת סיירת חרוב המתחדשת – 2017

 העמותהישיבת וועד הנהלת  פרוטוקול
 2019, ספטמבר 5

 ( 16:00) 2019 אוגוסט 29  ישיבהה מועד

       נעדרים משתתפים

         יו"ר –יהודה בר  1

        וד גבריאליאה 2

         אלי חסון 3

       דודי גילת   4

       זילברג דדייווי  5

        יוסי קולר  6

        יחיאל אקוע  7

       מנחם נפה  8

       צביקה צוק  9

         שלום קורן  10

אל"מ )בדימוס( ד. שגיא )צ'ובו, ממפקדי סיירת  גל ריץ )נכחו בחלק מהישיבה(-סא"ל אורן צבר ו נוכחיםעוד 
 הח"מחברי העמותה -רבי גריפור -חרוב( ו

 בית אלי חסון,  נתניה. מיקום:

 וועדת ביקורת  *ג' גולדמן : בעלי תפקידים: יועמ"ש: י. זהבי, רו"ח* נעדרים* )חברי וועד( משתתפים* תפוצה:

 גל ריץ.-סא"ל אורן צבר ו - תפוצת נושאים רלוונטיים*

 נושאים על סדר היום

 פירוט/החלטות דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

סיירת  
 חרוב

 ב'-י

 פורום 

סא"ל אורן צבר , ממפקד הסיירת היוצא  הוועדנפרד העמותה, כל בשם  •
בברכת דרך צלחה ושת"פ פורה  יםומקבל -)המכהן כבר כסמח"ט "כפיר"( 

 עימנו את המפקד הנכנס סא"ל גל ריץ. 

 : ב והח"מ-עודכנו י )בנפרד מישיבה זו( בביקור שנערך אצל גל •

  .סמג"ד חרוב יהיה איש הקשר של היחידה לעמותה 

  ).נענה בחיוב לפניית גל  יונתן אליהו, מקציני הסיירת לשעבר, סגן )מיל
לפעול לגיוס וצירוף יוצאי הסיירת כחברים בעמותה ובכך להקים ריץ 

 גרעין לדור המשך. 

 (19ב' והח"מ במהלך חודש זה )ספטמבר -מפגש ראשון עם יונתן יקיימו י 

 

 חשבון העמותה בבנה"פ הח"מ כספים

 בנה"פ למועד קיום הישיבה.-חשבון העמותה בבמצב  הח"מעדכון נמסר  •

 לבד מהכנסות זעירות ביותר, במצב קופת העמותה לא חל כל שינוי.  •

נוכח תוכנית העבודה השנתית והוצאות שלגביהן קיימת מחויבות העמותה  •
 .נה ואף פחות מכך תחוסל קופת העמותהשמתוקף הגדרת מטרותיה, בתוך 

אין ספק כי ללא השקעת מאמץ ע"י הנהלת העמותה  :הערת הח"מ •
, לא נוכל לגיוס כספים והתגייסות כלל יוצאי סיירת חרוב המיתולוגית

לממש תכניות שבמסגרת מטרות העמותה, כמופיע בתכנית העבודה לשנת 
 .2018דצמבר  20 -לאסיפה הכללית ב ה, כפי שהוצג2019

  

 גיוס כספיםתכנית ל  

מהישיבה לא נדונה תוכניתו של מנחם נפה לגיוס כספים. העדרו פאת מ •
 מנחם נפה   התוכנית תידון בישיבת הוועד הבאה.
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      הקמת סיירת חרוב המתחדשת – 2017

 פירוט/החלטות דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

 2018דו"ח כספים  הח"מ 

 בהצבעה אינטרנטית אושר הדו"ח ע"י האסיפה הכללית.  •

 2018פרוטוקול הצבעת האספה הכללית לאישור דו"ח הכספים לשנת  •
שיציג את המסמך עם תיעוד נדרש נוסף למשרדי  –הועבר לרו"ח העמותה 

 המשפטים והאוצר.

 ג'ורג' גולדמן •

 הח"מ

אנדרטות 
 הנצחה

 מחנה גדי  

הקמת אנדרטת הנצחה בניהולו של יוסי קולר לבימים אלה הסתיים מיזם  •
 . סלע האנדרטה מוצב במקומו במחנה.מחנה גדיסיירת חרוב בבסיס ל

 ייצור וחיבור סמל סיירת חרוב לסלע.  להשלמת המיזם נדרשים •

 

 סיכום פורום  

 אנדרטה.סלע ההעמותה תממן את ייצור וחיבור סמל הסיירת ל •
 קולר 

 טכס הסרת לוט  ב'/קולר -י 

 :)לאחר הישיבה( ב'-הודעת יעפ"י 

, במסגרת טקס חנוכת 2019נובמבר  14-מהאנדרטה נקבעה להסרת הלוט  •
צבאית שתפעל במחנה גדי, בהשתתפות ר' המועצה האזורית קדם המכינה ה

ערבות הירדן )הבקעה(, תנועת אמנה, יוצאי סיירת חרוב ונציגויות חטיבת 
 הבקעה וסיירת חרוב. 

טרם נקבע אחראי 
לתיאום וארגון 
חלקה של העמותה 

 במסגרת האירוע. 

  

 

 " גבעת הרעות" שלום קורן 

לוחמי  מתכננים במסגרת פעילותם ב"גבעת הרעות" )חוות "עיינות קדם""( •
אנדרטה לזכר חללי סיירת חרוב. הנושא מצוי עדיין  להקים פלוגת קורן

וועדת ההיגוי של  לוחמי הפלוגה בראשות של בהליך קבלת החלטות
 הכיתוב על האנדרטה., כולל תוכן )בראשות שלום קורן( הפלוגה

יוסי קולר יסייע לפלוגת קורן במיזם זה.  -בהסתמך על המיזם במחנה גדי  •
 ₪.  10,000.00 -עפ"י ה ערכתו אומדן התקציב הנדרש עומד על כ

 סיכום

עקרונית הקצאת היא ממטרותיה העיקריות של העמותה ו ת הנופליםהנצח •
הערת ) אחדרת ע"י הוועד פה מאוש ₪( 10,000.00) התקציב המתבקש

 .: תוך בקרת יישום(הח"מ

 עם זאת, טרם יישום תוכן הכיתוב על האנדרטה, הוא יובא ע"י שלום קורן •
 .וועד העמותה אישורל

 ב'-י •

 שלום קורן  •

 הח"מ •

 מלגות למשתחררי סיירת חרוב פורום  מלגות

לאור מצב קופת העמותה כיום, נדון נושא הענקת המלגות למשתחררים  •
 מצטיינים מסיירת חרוב. 

 סיכום

מצדד בהמשך הענקת המלגות כפי אלי חסון, היחיד,  בדעת רוב )מתנגד •
 : סוכם כי( שבוצע עד כה

  החל ממועד החלטה זו נעניק מלגה אחת בלבד בשנה למשתחרר מצטיין
 מסיירת חרוב.  

  לא תוענקנה מלגות נוספות.  2019עד תום 

 תתקיים באירוע האזכרה השנתי לחללי חרוב. האמורה הענקת המלגה  •

 ב'-י •

 הח"מ •

 מלגות צה"ל למשתחררים  

חובה תבוצע בדיקה באשר להענקת מלגות ללוחמים המשתחררים משירות  •

 שלום קורן  • אשר בהימצא הממצאים בידיו יציגם לוועד העמותה. ע"י שלום קורן
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 פירוט/החלטות דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

אירוע  
 משפחות

 . 2019ביצוע אירוע משפחות הנופלים נקבע לאוקטובר  • אלי חסון

 (שלהםשקיימים לנו פרטי הקשר ) פניות חוזרות ונישנות לנציגי המשפחות •
 בשלילה. בחוסר עניין או נענות  - אמורלהשתתף באירוע ה

 לא נתקבל כל סיכום להמשך בעניין זה. -בשלב זה  •

בכפוף לאישור יו"ר העמותה, בכוונת הח"מ להעלות את נושא משפחות  •
 החללים לדיון פרטני ורחב יותר בישיבת הוועד הקרובה. 

 ב'-י •
 אלי חסון •
 הח"מ •

האספה 
 הכללית

אהוד 
 גבריאלי 

מקום לאסיפה  )עקרונית ובמחיר מוזל( בסיועו של משה בודגה הוסדר •
 הכללית ב"אשכול הפיס" שברחוב רוקח ברמת גן.

עם קביעת המרצה המרכזי )לכך נדרשים כל חברי הוועד בסיועם של כל  •
 אם מועד לקיום האסיפה. ותיקבע ויחברי העמותה( 

 ב'-י •
 וועד העמותה •

 

 . מיקום ורשימת נושאים, בהמשך.16:00שעה , 2019 אוקטובר 2יום ד', בישיבת הוועד הבאה תתקיים  

 .2019ספטמבר  26חברים המבקשים להעלות נושאים בישיבה הבאה, עדכנו בכך שלא יאוחר מיום ה' 

 

 

 רשם 

 שי י.

 

 תאריך נשלח ע"י נמען

 040819 דוא"ל רשימת תפוצה  

 


