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 העמותהישיבת וועד הנהלת  פרוטוקול
 2020, נובמבר 5

 ( 16:00)  2020  נובמבר 4 ישיבה ה מועד

       נעדרים משתתפים 

         יו"ר –יהודה בר  1

         אהוד גבריאלי  2

         חסון אלי  3

       דודי גילת   4

       דייויד זילברג    5

       יוסי קולר   6

         יחיאל אקוע 7

        מנחם נפה  8

        צביקה צוק  9

        קובי מירון 10

        שלום קורן  11

        הח"מ עוד נוכחים 

 . נתניה  בית אלי חסון, מיקום:

 וועדת ביקורת  *ג' גולדמן   –רו"ח  י. זהבי,  - בעלי תפקידים: יועמ"ש*  נעדרים* משתתפים * תפוצה: 

   : תפוצת נושאים רלוונטיים 

 נושאים על סדר היום 

 ביצוע   אחריות פירוט/החלטות  דובר נושא

הענקת  
 מילגה 

מפאת הנחיות הצבא בגין מגיפת הקורונה נבצר מאיתנו להעניק את המילגה    
לאור  טבמסגרת טקס בסיירת. לפיכך הוענקה המלגה למשתחרר המצטיין  

  פהימה בפורום וועד העמותה. 

   סיכום פורום/דיון דמי חבר  כספים 

הסיירת    • יוצאי  עשרות  בהשתתפות  התרמה  מבצע  התקיים  לאחרונה 
 ונכונות לכך.שגילו הענות 

 . 2021שנת עד דמי החבר בעמותה תשלום  לאור כך נדחה את תחילת   •

בנושא   אין בסיכום זה כדי להפחית או לשנות מהאמור בהחלטות הוועד •
 הח"מ  .  11.3.2020-ו 14.11.2019-ב גביית דמי חבר, כפי שהתקבלו

גן  -הפעילות מול בנק הפועלים בעייתית הן מפאת מיקום הסניף ברמת • הח"מ  חשבון בנק  
נוכח   בנוסף,  השירות.  רמת  משום  כספי   כוונתנווהן  ערך  את  לשמר 
בני"ע סולידיות  השקעות  ע"י  קשיים    ,העמותה  הבנק  בפנינו  מעמיד 

 , כאילו העמותה היא לקוח חדש. ביורוקרטיים

 ק המוצע: אוצר החייל.מוצע להחליף ולפנות לפעילות בבנק אחר. הבנ •

   סיכום

 הוועד מאשר פתיחת חשבון לעמותה בבנק אוצר החייל.  •

 מורשי החתימה בחשבון ייוותרו אלי חסון וישראל שי  •

 הח"מ 

 אלי חסון 

תכנית  
עבודה  

 שנתית 

תכנית  
העבודה  

 2021לשנת  

הח"מ +  
 פורום/דיון

 הח"מ 

זילברג    -  שנתית-תוכנית עבודה דו • לקביעת תכנית  הוצגה הצעת דייויד 
בעת זו כשאנו מצויים    ,אולם.  רעיון ראוי לבחינה ודיון.  שנתית-עבודה דו

לנו  צופנת  מה  ברור  ולא  ולפעול  להתכנס  ליכולת  באשר  וודאות  באי 

 שנתית. -עדיף, בשלב זה, להכין תוכנית חד – 2021

חרוב • סיירת  חרוב"    -  פארק  "פארק  הוא  עלינו לקדם  אותו  מרכזי  נושא 
נכבד. מקורות של  ()גבעת הרעות  לנו תקציב  יידרש  ליישום הפרויקט   .

 ולבחון נושא זה. ממש לתקציב אינם קיימים עדיין ועלינו להתחיל 

 סיכום

שכן    –ותכלול )"על הנייר"    2021לקראת    שנתית -חדתכנית עבודה  תוכן   •
התוכנית(   ליישום  והמגבלות  הממשלה  הנחיות  תהיינה  מה  ברור  לא 

נושאים   ההנצחהשלושה  *חדר  הרעות  *גבעת  תקציב -עיקריים:  יישום 

 משהב"ט *המשך הקשר עם הסיירת הצעירה. 

 ב'-י

 הח"מ 
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 אחריות ביצוע  פירוט/החלטות  דובר נושא

פארק  

 חרוב

קידום 
 הפרויקט 

לתקציב   • פורום/דיון ממש  של  מקורות  נכבד.  תקציב  לנו  יידרש  הפרויקט  ליישום 

להתחיל ולבחון נושא זה. כבר בשלב זה ברור אינם קיימים עדיין ועלינו  

.₪ אלפי  במאות  מדובר  לתקציב    כי  ביחס  יותר  מבוססת  הערכה 

 הנדרש נוכל לקבל רק בהימצא לנו אדריכל לפרויקט.

לשם גיוס תקציב )בין אם ממקורות בקרב יוצאי סיירת חרוב או גורמים  •

כך   בתוך  הסברתי.  חומר  היתר,  בין  לנו,  נדרש  מצג  אחרים(  שילוב 

 כ"עותק קשיח" או דיגיטאלי. ץ ויזואלי מלווה בתוכן שיופ

 סיכום

בהתאם   • משולבת,  צוות  בעבודת  הנ"ל  המצג  להכנת  בפעילות  נחל 
 למשימות כדלהלן: 

 . יחיאל אקוע והח"מ –צילום )סטיל + וידיאו(   -
 שלום קורן וקובי מרון   –תוכן   -

 מנחם נפה. –גרפיקה )כשיבשיל הגלם האיסופי והתוכני(   -

 מעקב  

   –הצעת הח"מ   •
 2020נובמבר  21:  מועד להצגת סטטוס הפעילות הנ"ל

בעלי תפקידים כאמור  

 בגוף הסיכום 

הנצחת  

 הנופלים 
 כ"ח בתשרי 

נופלי קרב  
 הסואץ 

מנחם נפה +  
שלום קורן +  

 אלי חסון 

כ"ח  -ב התייצבוהובלת אלי חסון )מרכז הקשר עם משפחות הנופלים( ב •
נציג תשפ"א  סואץ   יבתשרי  העיר  בקרב  הנופלים  קברי  ליד  העמותה 

של   זו  נוכחות  הכיפורים.  יום  לשירות  שבמלחמת  הנופלים  עמיתי 
 ביום הזיכרון הממלכתי.  לפעילותנובאה בנוסף  בסיירת

היא   • חדש  ח ההמגמה  נוהג  סואץ ית  שנתעלייה    –לת  נופלי  לקברי 
 משפחות החללים.   םע  )כ"ח תשרי(במועד העברי 

ל • )כפוף  הצבא  נציגות  המשפחות,  עם  הסכמת  בקשת/נוודא, 

 . המשפחה(

 שלום קורן 

 אלי חסון 

 מנחם נפה 

צוות תחקירי   מור"ק 
 מור"ק

( ממשיכים בפעילותם ומקיימים  72אוגוסט שניהם  מי מורן ) ערמי דנוש ו • הח"מ 
הול   םע  ZOOMושיחות    אישיים   ראיונות תחקירים,   של   ךמספר  ועולה 

זו   בפעילותם  הסיירת.  ויותר יוצאי  ביותר  ועמי  רמי  ונוגעים  מגיעים 
המיתולוגית הסיירת  של  מבצעיים  המרואיינים  .  אירועים  עם  בתיאום 

שת כתבות  ומכינים  הכתב  על  הדברים  את  באתר מעלים  וטמענה 
 העמותה. 

כי   • ספק  קיים  אין  המור"ק  משימור  קירוב  בלבד  גם  אלה  מפגשים 
 יוצאי הסיירת אל העמותה. )"חיבור מחדש"( של 

  תפוצה אישית: רמי דנוש ורמי מורן 

הבחירות    בחירות 
-לוועד ו
וועדת 

 הביקורת 

הקורונה ודחיית הליכים כגון אסיפה כללית, אישור שינויי   מגפת מפאת  • הח"מ 
אנו מצויים בפיגור ביחס   – העמותות תקנון ע"י האיספה הכללית ורשם

 וועדת הביקורת. -למועד קיום הבחירות לוועד העמותה ו

הבחירות  • קיום  לקראת  לבצע  שעלינו  פעולות  שורת  וקיימת  היות 
ליוצאי ה וועדת בחירות *פנייה  סיירת להגשת מועמדות( מוצע )*מינוי 

 להתחיל בפעולות אלה. 

 סיכום

בחירות   • לוועדת  מועמדים  באיתור  נחל  הקרובים  שיובאו   –בימים 
 לאישור הוועד.

עם מינוי וועדת בחירות תופץ הודעה על תחילת ההליך וקריאה ליוצאי  •
  הסיירת להגיש מועמדות לגופים הנבחרים. 

 

 רושם הדברים 

 שי  י.

 

 תאריך  נשלח ע"י נמען 

 08112020 דוא"ל רשימת תפוצה  

 


