יום חמישי  11בנובמבר 2021

פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת עמותת סיירת חרוב 03/11/21

משתתפים :שלום קורן יו"ר ,אלי חסון ,דייויד זילברג ,יוסי קולר ,משה בודאגה ,אהוד גבריאלי ,יחיאל
אקוע ,צביקה צוק ,קובי מרון ,נבו הראל
עוד נוכחים :מירון קורנר (יו"ר וועדת ביקורת) ,אורי עתיר (גזבר)
 .1בחירת יו"ר וועד הנהלת העמותה
שלום קורן מועמד יחיד ,נבחר ליו"ר וועד העמותה ,פה אחד.
 .2בחירת גזבר העמותה
אורי עתיר נבחר לתפקיד גזבר העמותה ,פה אחד.
 .3בחירת מזכיר העמותה
אבי אפרתי נבחר לתפקיד מזכיר העמותה ,פה אחד.
אבי אפרתי יקבל את כל סיכומי הישיבות של וועד העמותה ,ב 3-השנים האחרונות.
 .4בחירת חבר וועד העמותה כנציג המשפחות השכולות
אשר יומטוביאן נבחר לחבר וועד העמותה ,פה אחד .לאחר הצגת קורות חייו.
 .5מורשי חתימה
שלום קורן ואורי עתיר יחליפו את י.ב ואת ישראל שי בהתאמה כמורשי החתימה בחשבון הבנק של
העמותה .מורשי החתימה מעתה ואילך יהיו :שלום קורן ,אורי עתיר ואלי חסון.
 .6וועדת ביקורת
חברי הוועד מתבקשים לאתר אחד או שניים מחברי העמותה שימונו כחברי וועדת הביקורת,
בראשות מירון קורנר.
 .7ביטאון העמותה
צביקה צוק מועמד לתפקיד עורך הביטאון .המינוי טרם אושר .צביקה ייתן הסכמתו לאחר שיבדוק עם
ישראל שי את המשמעויות .לבקשת מג"ד סיירת חרוב ,לביטאון תתוספנה כתבות של חיילי הסיירת
הסדירה.
 .8מפגש פרידה מיו"ר העמותה וממנכ"ל העמותה בשנים האחרונות
נקבע מועד למפגש פרידה מ-י.ב .וישראל שי (נדחה לסוף דצמבר) .המפגש יתקיים במסעדת מגנדה
בשוק הכרמל .במפגש תינתנה תעודות הוקרה לחברים  .אחריות -אלי חסון .אחריות לניסוח  -נבו
הראל.
 .9פגישה עם מג"ד סיירת חרוב.
שלום קורן ואלי חסון נפגשו עם המג"ד – סא"ל אהוד לנגר.
בפגישה נדונו נושאים שונים .להל"ן עדכון שנמסר ע"י שלום קורן:
א .הזמנת נציג הסיירת הסדירה לישיבות וועד העמותה
איש מילואים מהסיירת הסדירה יצטרף כמשקיף ,לישיבות וועד העמותה.

ב .טקס הזיכרון השנתי
הטקס יתקיים בשיתוף הסיירת הסדירה .המועד המדויק (בסוף מרץ -תחילת אפריל  )2022יסוכם עם
המג"ד ,סא"ל אהוד לנגר.
אחריות לארגון הטקס – נציגי מחזור פבר'  ,70אבי אפרתי ,צביקה ליבנה ,חנן מנדל ,בהנחיית משה
בודגה ובאחריות אלי חסון .הכל יהיה בתאום ובשיתוף הסיירת הסדירה.
איש הקשר של הסיירת הסדירה לתיאום ושיתוף ,יהיה יואל הסמג"ד .במידה ולהפקת הטכס ידרש
תקציב ממקורות העמותה הנושא יוגש לאישור הוועד.
ג .חזית חדר ההנצחה במ.א .בקעת הירדן
סוכם עם המג"ד ,שהשלט שמוצב בחזית חדר ההנצחה יוסר .במקומו יותקנו (בעתיד) שני לוחות אבן,
על קיר המבנה – באחד סיפור הסיירת הוותיקה ,ובאחר סיפור הסיירת הסדירה.
קולר ובודגה יבדקו עם וועדת ההנצחה של המועצה האזורית את האפשרות להזזת הסלע עליו
מדביקים מסיימי המסלול של הסיירת את הסמל ויעדכנו בישיבה הבאה.
ד .פודקאסט
המג"ד הציע לערוך ולהפיץ פודקאסט על סיפור הסיירת הוותיקה ואף יצר קשר עם שלמה רז מחברת
"רשת עושים היסטוריה" .סוכם שבמסגרת הפודקאסט ,קולר יספר על תקופת המרדפים .באחריות
שלום קורן לקשר בין שלמה רז לקולר.
ה .ייקבע איש קשר מטעם וועד העמותה מול הסיירת הסדירה לכל דבר ועניין.
 .10אתר האינטרנט של העמותה
על רקע הערת המג"ד ,יתקיים דיון על אופי ומבנה אתר האינטרנט של העמותה במגמה להנגיש את
האתר ללוחמי הסיירת הצעירים .בדיון תבחן האפשרות להוסיף דפים של "סיפורים וחוויות" של חברי
העמותה ,או לאפשר "הפניה" למקום אשר ישמש כ'רשת חברתית'.

 .11שדרוג חדר הזיכרון
בישיבה הבאה נקיים דיון על ממצאי הביקורת שערך מירון קורנר בנושא .בדיון זה יציג מירון את
עיקרי הממצאים במטרה להפיק לקחים לעתיד .יחיאל אקוע יסביר במדויק את האפשרויות
והמשמעויות של הפעלת המערכת הדיגיטלית החדשה שבחדר הזיכרון כולל סקירה של הנכסים
הנמצאים בידינו והאפשרויות הטכניות להוסיף פרטים בעתיד.
 .15גבעת הרעות
ביום ד'  10/11/21יוצבו סלעי הזיכרון המוכנים ,על יציקות הבטון ,במקומות שהוכנו מראש ( .הסלעים
אכן הוצבו כמתוכנן) .סוכם להעביר מקדמה לקובי בן שוהם ,עבור הסלעים שהכין.
 .16סיור לזכרו של סא"ל צביקה עופר
ביום ה'  18/11/21בי"ס שדה עפרה ,יערכו סיור בני נוער (מסגרת של"ח) במצוקי ואדי קלט לזכרו של
צביקה עופר .ההזמנה תועבר לאנשי הוועד באחריות שלום קורן .כולם מוזמנים להשתתף .קולר יישא
דברים בטכס( .ההזמנה העברה לאנשי הוועד).

רשם :נבו הראל
אישר :שלום קורן

