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      הקמת סיירת חרוב המתחדשת – 2017

 הנהלת העמותהישיבת וועד  פרוטוקול
 2021, אוגוסט  10

 (16:00) 2021סט אוגו 4 ישיבה מועד ה

       נעדרים משתתפים 

         יו"ר –יהודה בר  1

         אהוד גבריאלי 2

         אלי חסון 3

         דייויד זילברג  4

        יוסי קולר  5

        יחיאל אקוע  6

       מנחם נפה   7

        משה בודגה  8

        נבו הראל 9

       צביקה צוק   10

        קובי מירון 11

        הח"מ  12

 נר מירון קור  קורן;שלום  עוד נוכחים 

 בית אלי חסון,  נתניה. מיקום:

נושאים רלוונטיים: גרי ; ג' גולדמן  –רו"ח  ;י. זהבי -יועמ"ש וועדת ביקורת;  ;נעדרים ;משתתפים תפוצה: 
 אברמוביץ' 

 

 נושאים על סדר היום 

 אחריות ביצוע פירוט/החלטות נושא 

מילגת 
 העמותה

לוחם  וקה,  סמ"ר יגל חתל  ת העמותהחרוב הוענקה מילג-עפ"י המלצת מפקד סיירת •
  .מסיים את שירות החובהמצטיין ה 

)בעת הדיון( כפת  קוב  -  בנק הפועלים • כספים גם כספי    400.00215.  -העמותה  ₪ הכוללים 
 הפלוגות להקמת סלעי הנצחה בפארק סיירת חרוב/גבעת הרעות. 

 דמי חבר •

חבר    לטות להחבמנוגד    –  סיכום דמי  ניגבה  שלא  מסוכם  הוועד,  של  קודמות 
פלוגות,    מפגשי/באירועי  יוצאי היחידה   מימון קופת העמותה יבוא מתרומותבעמותה.  

  מיזם חדש של העמותה. ת כלליות ובממוקד ליפואס

פעילות 
 סיירת חרוב 

יוני(  נציג • והלוחם  מרקוביץ  )סגן  הסיירת  צוות  י  ע"י  פח"ע  סיכול  אירוע  ושחזרו  סקרו 
  סיירת חרוב באזור ג'נין. 

פארק 
גבעת /חרוב

 הרעות 

 שלום קורן 

הוואקף לבג"צ בעניין העבודות על   עתירתאין בידינו כל מידע על    -  עתירת הוואקף •
  גבעת הרעות.

ובכוונת איש העסקים  החל  –  נטיעות עצי חרוב • משיך להבכוונתו  ,  הפועל שםו כבר 
 ולהרחיב את הנטיעות.   

  סיכום

 .  הנצחהפעילות תכנון והקמת סלעי ה נמשיך •
 . יםאחת למספר סלעה תבוצע תובל •
 הבאים אחריהם יוקמו עפ"י תכנית  , תשופר.הצבת הסלעים הקיימים כבר על הגבעה •

 שלום קורן.ההקמה הפיזית ע"י ו הנוף ליתאדריכ  האתר של
 . קורן ש סלע בנפרד. לכל  –נפריד את טקסי הסרת הלוט  •
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      הקמת סיירת חרוב המתחדשת – 2017

 פירוט/החלטות נושא 
אחריות 

 ביצוע

הקשר עם 
עירית כפר  

 סבא

בסיור אתרים שהוכן ע"י צביקה צוק סומנו שלוש נקודות התואמות להקמת תצפית   •
 שא את שם הסיירת המיתולוגית שפעלה באזור עד מלחמת ששת הימים.ישת

ידינו • על  יועבר  הקרובים  לגו  בימים  בכךמסמך  העוסקים  העיריה  והמשך    רמי 
 פעילותנו בנושא מותנית בתגובתם.

 חלט להמשיך נקיים סיור אתרים לוועד העמותה.והיה וי •

 ב והח"מ -י ביץהרחבת תפוצה: גרי אברמו

אולם 
 ההנצחה

 בבקעה

 מסלול של סיירת חרוב -רחבת מסדר תום

מור"ק • והנחלת  שימור  הסיירת    חרוב  במסגרת  ומפקדי  ע"יללוחמי  היחידה    הוקמו 
סלע הנצחה ושילוט תולדות סיירת וגדוד חרוב מול   ,בתיאום עם המועצה  ,הפעילה

ל מסדרי  ההנצחה  אולםהכניסה  מתקיימים  אלה  אלמנטים  שני  ברחבת  -תום". 
 קמת הרכיבים נא ראו:)לעניין עדכון הוועד בנושא ה   סיירתענקת סמל ההו  "מסלול

מיום  (  1) ההנהלה  ישיבת  פרק2021אפריל    7סיכום  ישיבת   (2)  .הנצחה  ,  סיכום 
 ., פרק אולם ההנצחה בבקעה(2021יוני  1הנהלה מיום ה

קורןה  זו  בישיבה • ושלום  קולר  יוסי  ע"י  רצון  ואי שביעות  ביקורת  מיקום    נוכח  ובעה 
על  תולדות חרוב ודברי הקדשה והערכה  יחס לתוכן  כך גם ב ו  מור"קהושלט    סלעה

 . הסלע

  מפקדבקשר עם    מודעים לשינוי הנדרש בתוכן שעל גבי סלע ההנצחה ומצוייםאנו   •
    .עניין זהבגם חרוב -סיירת

 צחה סרטון חנוכת אולם ההנ 

יוסי קולר,  בסרטון   • אי  נמצאו טקס חנוכת אולם ההנצחה שהוקם ע"י  דיוקים -מספר 
 ים.י עובדת

אי • מהצגת  לחדול  מנת  ברשת    על  הגולשים  ציבור  בפני  , רהוס  וןרטהס  -הדיוקים 
ההנצחה באולם  המוצב  המידע  מבסיס  ביבמצוי  הסרטון    .זמנית,  אלה  עבודת מים 

  יושב למקומו. בסיומה אשרעדכון 

אירוע  
  אזכרהה

 השנתי 

 קיום הטקס לו"ז

שנתיים  למעלה ממזה    –  מפאת מגבלות מגיפת הקורונה והנחיות הממשלה בהתאם •
 חרוב. -ים עם סיירת, אותו אנו מקיימלא קיימנו את טקס האזכרה השנתי

כפיר חט'  וקצינת הנפגעים של  הסיירת הנכנס    במפגש שנערך לאחרונה עם מפקד •
במהלך   הטקס  את  נקיים  לא  זיכרון  אירועי  עומס  מפאת  כי   2021  אוקטוברסוכם 

ל בודג  כךובהקשר  לאביב    הוהתקבלה הצעת משה  את הטקס    ך ובכ  2022לדחות 
  גה עד התפרצות מגיפת הקורונה.ה נהולשוב למתכונת שהיית

 מתכונת ומתווה

ו • קולר  חברים  יוסי  הביעומספר  לביצוע   נוספים  זמן  מזה  הנקוטה  לשיטה  התנגדות 
הצבא.השנתי    קסהט עם  הקודמת  המתנגדים    במשותף  למתכונת  בשיבה  מצדדים 

ב  העמותה  ע"י  בוצע  האירוע  ה  השתתפות בה  זה   צבא. נציגי  בנושא    טרם   החלטה 
 .התקבלה

  סוכם

 ממתכונת האירוע המשותף עם הצבא. לא נשנה בשלב זה  •
 י. קולר  ע"י קולר תוכנית לקיום הטקס השנתי. תוצג  -כאחד מנושאי ישיבת הוועד הבאה   •

אסיפה 
 כללית

 , שרירה וקיימת. 2021הכוונה לקיום אסיפה כללית במהלך אוקטובר  •
ס-י • אורי  עו"ד  הסכמת  את  קיבל  כמרצה  ב'  הכללית  האסיפה  בפני  להופיע  לונים 

 הח"מ -וב' -י אורח בנושא הטיפול בשבויים ונעדרים. 

בת ישי

הוועד 
 הבאה 

 2021ספטמבר  1ישיבת הוועד תתקיים ביום ד'  •

 הודעה בהמשך.תבוא  –על מיקום ונושאי הישיבה  •
 הח"מ 

 

 רושם הדברים

 שי י. 
 תאריך  נשלח ע"י נמען 

 10082021 דוא"ל רשימת תפוצה  

 


