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 העמותהישיבת וועד הנהלת  פרוטוקול
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 (16:00) 2019ינואר  2  ישיבהה מועד

       נעדרים משתתפים

         יו"ר –יהודה בר  1

        אהוד גבריאלי  2

        אלי חסון  3

       דודי גילת  4

       דייויד זילברג  5

         יוסי קולר 6

         יחיאל אקוע 7

         צביקה צוק 8

         שלום קורן 9

      הח"מ עוד נוכחים

 .נתניה  בית אלי חסון, מיקום:

 נחמיה יפת*מנחם נפה * ביקורת וועדת *ג' גולדמן  –רו"ח , י. זהבי - יועמ"ש* נעדרים* משתתפים* תפוצה:

 נושאים רלוונטייםתפוצת *

 

 נושאים על סדר היום

 החלטותפירוט/ דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

 2018/2019פעולות ויתרות )סגירה/פתיחה( בחשבון העמותה בבנה"פ לשנים  עדכון • הח"מ עדכון כספים

לדו"ח הכספים שיוכן ויופק ע"י רו"ח העמותה, ג'ורג' מובהר כי עדכון זה אינו חלופה  •
 גולדמן.

₪.  45,000.00, עומד על סך 2019תקציב: התקציב הנדרש לפעילות העמותה לשנת  •
 , כדלהלן:לתכנית העבודה שאושרה ע"י הוועד בהתייחסזאת, 

 ש"ח  Kסכום  רכיב
 )הערכה(

 12 מלגות )מצטייני סיירת חרוב(

 15 הנופליםאירוע משפחות 

 3 אירוע האזכרה השנתית

 5 כינוס האסיפה הכללית

 10 קברי הנופלים -שילוט ייחודי 

 45 סה"כ

 

שאינם צפויים כרגע ויחייבו אישור  אירועים/מסגרת זו אינה כוללת פעילויות/מיזמים •
 והעמדת תקציב נפרד. מיוחד

 .הקבועה והמתמשכת של העמותההייעודית,  פעילותהלמימון תקציב זה הנו מינימלי  •

כדי לקדם מיזמי מור"ק והנצחה שעומדים על הפרק )שדרוג אתר ההנצחה,  •
חורשת/יער סיירת חרוב בבקעה, הכנת סרט על פעילות הסיירת( יידרש תקציב 

  משמעותי  נוסף.  

האסיפה 
 כללית

 

 יוצאי סיירת חרוב. 80 -השתתפו באסיפה כ • הפורום 

אין ספק כי בחירת המרצה האורח )אלוף 'מיל.' עמוס גלעד שהופיע בהתנדבות  •
כפי שמזג האוויר , לרוע המזל,  –מלאה( השפיעה על מספר המשתתפים לחיוב 

 השפיע לשלילה. 

חילופי חברים בוועד .2. 2017דו"ח כספים לשנת .1עפ"י הצבעת חברי העמותה, אושרו:  •
 העמותה.
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 פירוט/החלטות דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

ע"י  2017אישור דו"ח הכספים לשנת  .1ע"י אורי עתיר )יו"ר וועדת ביקורת( הובאו:  •   
 .2017תקציר דו"ח הוועדה והערותיה לשנת העבודה .2וועדת הביקורת  

 מצ"ל( יוטמע באתר העמותה.-פרוטוקול האסיפה )ב •

 העמותה.האירוע מומן מכספי תרומות חברי  •

 

מפגשי 
 פלוגות

 מחזורים/

 גם בעתיד נפעל להשתתפות חברי הוועד במפגשי פלוגות/מחזורים. •  

 המפגשים הבאים: •

 " מיקום טרם סוכם( 2019פברואר  8 – "פלוגת פוליצרמפגש(. 

  בפרק  ,"עיינות קדם" )ראו עוד להלן-ב 2019מרס  22 –"פלוגת קורן" מפגש
 חורשת חרוב"("

 הפורום  ✓

וועדת 

 ביקורת
בלתי צפויות נעדר אורי עתיר מהישיבה הקודמת של הוועד, שיועדה לדו"ח  מסיבות • הח"מ 

 .2017הביקורת לשנת 

עבודה עם הח"מ מפגש -ב' ו-, יקיימו י2018טרם תחילת פעילות וועדת הביקורת לשנת  •
 הוועדה שבמהלכו יעלו גם נושאי הדו"ח הקודם.

 תבורך ותתרום. םחברי הוועד יעודכנו במועד המפגש ונוכחות •

 הח"מ ✓
אורי  ✓

 עתיר

אתר 
ההנצחה 

 בבקעה

נמשך הקשר עם הגורמים המקצועיים )הנדסה/אדריכלות( במועצה האזורית, לשם  • י. קולר 
 עבורנו בהתנדבות משולב במהלכים אלה.איסוף מידע ונתונים. הארכיטקט הפועל 

וועדת  ✓
שדרוג 
 האתר

 –משהב"ט 
אגף 

 ההנצחה

ומעלה( לא ניתן לקיים  3-אף כי הניסיונות נמשכים כבר מספר חודשים )כ • הח"מ 
 שיחה/מפגש עם ראש האגף להנצחה ומשפחות שכולות במשהב"ט, אריה מועלם. 

 הח"מ.-וב -שלום קורן )בעל יתרון יחסי לעניין זה( יפעל להסדרת מפגש כזה עבור י •
שלום   ✓

 קורן

העמותה 
בשירות 
 הקהילה

בחינת 
 נושא/דיון

במטרה ליצור "מכנה משותף" נוסף לעמותה וחבריה, הבלטת קיום העמותה, הרחבת  • הפורום
מוצע ע"י הח"מ להרחיב את הפעילות  –חשיפתה והעמדתה במעמד "יותר רלוונטי" 

ולפנות ליוצאי סיירת חרוב לתרום מזמנם לשם עשייה בהתנדבות עבור ארגונים 

 ומוסדות עמם ייצור הוועד קשר ממוסד.

.פעילות כזו אינה 1רוב חברי הוועד מתנגדים להצעה מהסיבות העיקריות כדלהלן:  •
פעילות .3לעמוד בהתחייבות מפקפקים בהיענות והיכולת .2במסגרת מטרות העמותה. 

 זו תפחית מהפעילות העיקרית להנצחת הנופלים ושימור מור"ק.

 

  סוכם

 ברוב קולות נדחית הצעת הח"מ. •

הנצחה 
ומשפחות 

 הנופלים

 נציגות משפחות הנופלים בוועד הפורום 

 כפי שסוכם בעבר נפעל להכללת נציגות משפחות הנופלים בוועד העמותה. •

  סוכם

מעתה ישוגרו זימונים וסיכומי ישיבות וועד העמותה למנחם נפה )אחיו של יהודה החל  •
 הי"ד( ונחמיה יפת )אחיו של שלמה הי"ד(, שכולנו מצפים להשתתפותם.

 הח"מ ✓

 הקשר עם משפחות הנופלים

יזומן סער עוזיאל  –העמקת הקשר בין העמותה למשפחות הנופלים שיפור ולשם  •
 לישיבת הוועד הבאה

שלום  ✓

 קורן

  אירוע האזכרה השנתי אלי חסון עדכון

 מועד לקיום אירוע האזכרה השנתי בבקעת הירדן. מהצבא טרם התקבל  •

 בנושא זה עומד אלי בקשר עם קצין הנפגעים של חטיבת כפיר. •
 א. חסון ✓
 הח"מ ✓
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 פירוט/החלטות דובר נושא
 ביצוע/

 אחריות

 שילוט קברי החללים  אלי חסון  

במשותף עם נציגי משהב"ט נמשכת הפעילות להרחבת השילוט בכל בתי העלמין  •
 בארץ בהם טמונים חללי הסיירת.

 אלי חסון ✓

חורשת חרוב 
"עיינות 

 קדם"

 מפגש "פלוגת קורן"  שלום קורן עדכון

 בחורשה שניטעה ב"עיינות קדם".  2019מרס  22המפגש הקרוב יתקיים ביום ו'  •

 יחיאל אקוע יפעל לתיאום השתתפות ראש המועצה באירוע. •

 ב' למשתתפים.-דברי י –בתכנית האירוע  •

שלום  ✓
 קורן

יחיאל  ✓
 אקוע

 ב'-י ✓

 ראשוניסיור 

ליצור פארק כוונת העוסקים בנושא מקרב הפלוגה היא להרחיב את החורשה ואף  •

 במקום.

בחינת רעיונות, היתכנות קבוצת חברי וועד העמותה והפלוגה שמטרתו היא סיור  •
ובהמשך לו מפגש עם ראש המועצה לשם  –ואפשרויות אמור להתקיים באתר 

 "החלפת דעות".

 .מועד לסיור טרם נקבע •

 יסכים לפעול בהתנדבות.אשר נכונות  בעלנוף -בשלב זה מחפשים אדריכל הערה:
לום ש ✓

 קורן

אירוע 

 מחולה
אירוע )בשעות אחה"צ(  2019אפריל  29ביום ב' לקיים  בכוונת הישוב מחולה • הח"מ עדכון

וותיקים )להלן: אירוע מורשת ו/או האירוע( שבעיקרו יעסוק -מורשת לנוער ו
בתקופת המרדפים בבקעת הירדן אשר במהלכה עלה היישוב לקרקע והיה 

בין הישוב ששיתוף הפעולה תוכן האירוע יעסוק גם בראשון לכך באזור כולו. 
יוצג בהרחבה במהלך אירוע המורשת בתוך כך . לצבא ובעיקר סיירת חרוב

בהתקלות  וחיסל  )פטשניק( שעליו פיקד צביקה שני מארבההאמור, יהיה 
  .עשרות מחבלים

 תרום את חלקהשנציגיו פנו אלינו הישוב מחולה. נושא  כוללת לאירועהאחריות ב •
היבט אותה תקופה בהמצב באזור בכלל  בתוכן, בדגש על של סיירת חרוב

 עילות הצבאית ותיאור המארב האמור.גיאופוליטי, הפ

  סוכם

 ייתן יוסי קולר. מטעם העמותה את ההרצאה המורחבת •

 צביקה שני )ששותף בהכנות והתיאום עם מחולה( יתאר את התקלות המארב. •
 הח"מ ✓

 י. קולר ✓

 

  16:00, שעה 2019פברואר  6יום ד', בבאה תתקיים ישיבת הוועד ה •

 הודעה בהמשך.תבוא הישיבה הבאה מיקום  על •

 

 רושם הדברים

 שי י.

 

 


