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 2021, ינואר  5

 ישיבת וועד הנהלת העמותה פרוטוקול
 ( 16:00)  2020דצמבר  23 ישיבה ה 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

        מנחם נפה  8

       צביקה צוק   9

        קובי מירון 10

        שלום קורן  11

        הח"מ עוד נוכחים 

 . נתניה  בית אלי חסון, מיקום:

 )"דור המשך"(דביר בוסאני *וועדת ביקורת *ג' גולדמן   –רו"ח  י. זהבי,  - בעלי תפקידים: יועמ"ש*  נעדרים* משתתפים * תפוצה: 

 צימל, אלכס, מולי, עמי* (  8.72עמי מורן  ) -רמי דנוש ו* ( 11.70אורי כהן ) *  וועדת בחירות*: תפוצת נושאים רלוונטיים 

 מפ' סיירת חרוב.  –סא"ל ג. ריץ *

 נושאים על סדר היום 

 פירוט/החלטות  דובר נושא
  אחריות

 ביצוע 

 חשבון בעמותה בבנה"פ עדכון מצב  • הח"מ  עדכון כספים 
 פתיחת חשבון בבנק אוצר החייל מתעכבת מטעמים מנהליים והקורונה •

 הח"מ  •

אלי   •
 חסון

רשם 
 העמותות 

ניהול  אישור 
 תקין

 ". 2021אושר לנו ע"י רשם העמותות "ניהול תקין לשנת  –  2020דצמבר   3-ב • הח"מ 
  בעניין זה ראויה לציון פעילות ג'ורג' גולדמן רו"ח העמותה.  •

הבחירות לוועד  בחירות 
-העמותה ו

 וועדת ביקורת 

רבעון   • הח"מ/פורום  במהלך  בחירות  לקיים  נוכל  המעודכן  התקנון  לאישור  לשנת    1בכפוף 
2021 . 

יכהנו   מאושר הרכב וועדת הבחירות בראשות עו"ד אלי רצין ועמו –  וועדת בחירות •
 .1( 2.73( ועזרא מורדי )2.71יגאל דוידוב ) בוועדה 

שיסתייםבימים   • הבחירות  הליך  יחל  הבחירות    2020מרץ    20-ב  הקרובים  )יום 
 ( 2021מרץ  15-האחרון יחול ב

 תפוצה: וועדת בחירות 

 הח"מ  •

וועדת  •
 בחירות 

אולם  
ההנצחה  
 בבקעה 

יישום הקצאת  
משהב"ט  
 לשדרוג 

 ש. קורן

 הח"מ 

 שלב ראשון )הגדרות ודרישות להכנות מכרז( בוצע כבר על ידינו. •
שת"פ הפעולה עם איש הקשר מטעם המועצה מתנהל בעצלתיים וקיים    –יישום   •

ב' עם ראש  -החשש כי אי מימוש יביא לביטול ההקצאה. הנושא יועלה בפגישת י
 המועצה. 

 סיכום

 הקשר עם נציג המועצה יימשך במגמה לקדם את הנושא  •
 בפגישה קרובה עם ר' המועצה יועלה הנושא בפני דוד אלחייני  •

 

 ב'-י •

שלום   •
 קורן

פארק  

 חרוב
 קידום

 הפרויקט  

שלום   •
 קורן

 הח"מ  •

התקיים סיור ראשון )התנעה( על גבעת הרעות עם אדריכלית    2020דצמבר    9-ב •
.  ( נרתמה לנושא בהתנדבות11.70לפניית אהוד גבריאלי ) אשר חדווה גורדון    הנוף

פרטי  )  מדיניות העמותה ביחס לאופי הפארקהפארק וייעודי    לחדווה  הוצגו  ,בסיור

  . שהופץ לוועד העמותה( –  10.12.2020ראו סיכום הסיור מיום  הסיור: 

אסף וירוכז המידע הבסיסי הנדרש להכנת סקיצה  ילבקשת/הכוונת האדריכלית י •   
יום ממועד הגשת הנתונים לאדריכלית, יוצג לנו תכנון    90עד    60ראשונית. בתוך  

 ראשוני/בסיסי.

שלום  
+   קורן

 קובי מרון

 
 .  2020דצמבר  24הודעת המינוי נמסרה בכתובים לוועדת הבחירות ביום ה'  *  1

 . ממועד זה תפעל הוועדה בהתאם לנוהל הבחירות בסיוע הח"מ ככל שיידרש כזה.2020דצמבר  25מפגש הח"מ עם הוועדה התקיים ביום ו' *      
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 פירוט/החלטות  דובר נושא
אחריות  

 ביצוע 

 סיכום  פרסום/עדכון 

  יופצו  ובהמשך אודות פעילויות בו  ביחס לשלבים ומימוש הקמת הפארק  עיתיעדכון   •
סיירת יוצאי  באמצעות חרוב-לכלל  יבוצע  הפרסום  ומערכת  .  בה  האתר    דוא"ל דוור 

 .שבשימוש העמותה

 ואילך.  –הפרסום יחל מהשלבים המקדמיים בהם אנו מצויים כעת  •

שלום   •
 קורן

 הח"מ  •

חוות  
-עיינות

 קדם

הידוק הקשר  
 עמותה/חווה 

עצם הקמת פארק חרוב בשטח החווה מחייב הידוק קשר בין העמותה לבעלי המקום,   • ב'/הח"מ -י
 הסגל והחניכים )להלן: אנשי החווה(. 

תפקיד   • בעל  לנו  נדרש  היום  הטיפול  כבר  את  וירכז  שיתאם  העמותה  מטעם  ייעודי 
השוטף ותחזוקת רכיבי הפרויקט הקיימים כבר. עומר עתידיה נענה ברצון רב להפעיל  

 לשם כך את חניכי החווה.

והתיאום   • הקשר  לאשת  מונתה  שני(,  )להלן  תומר  שני  החווה,  של  התרבות  רכזת 
 העמותה.  לשת"פ עםמטעם החווה 

 סיכום

 להמשיך בפעילות להידוק הקשר עם החווה על בסיס העקרונות שהוצגו.מוסכם  •

 הערה:  

• ( שני  עם  ה'  ZOOMבשיחה  ביום  ביחס    2020דצמבר    24(  הביצוע  עקרונות  סוכמו 
. *נושאי  בין חניכי החווה לנציגי העמותה  לנושאים עיקריים כדלהלן: *מפגשים עיתיים

 פעילות משותפת חווה/עמותה *תקשורת ותיאום.  

 הח"מ  • יכום הדברים הופץ לוועד העמותה. ס •

איש קשר  
 בבקעה 

העמותה  נציג  
 ת הירדןבבקע

לקשר, תיאום  
ובקרה על  

פעילויות/אתרי  
 העמותה. 

הנציג  תפקידיו יפעל  יתר  . בין  , לפעילות רציפהמזה זמן נדרש לנו איש קשר בבקעה • פורום
פיקוח ובקרה  ב   בשת"פ,   פועלים/ לשימור הקשר עם הגורמים השונים עמם אנו מצויים

 ועוד.  תיאום פעילויות שונות  ,ומיזמים מתמשכים על תחזוקת אתרי הסיירת

גבריאלי • )   -  א.  כהן  אורי  עם  גבריאלי  אהוד  "נתיב  11.70בשיחת  בישוב  המתגורר   ,)
 הגדוד" הביע אורי הסכמה עקרונית לכהן בתפקיד. 

 סיכום

 מינויו של אורי כהן מקובל.  •

 .ותיאום ציפיות לסיכום הגדרת תפקיד  מפגשעמו יתואם  •

 הערה:  

 התקיימה שיחה טלפונית אורי/הח"מ. •

 מיד בתום הסגר השורר כעת יתואם מועד למפגש המשותף.  •

 תפוצה: אורי כהן 

 ב'-י •

 הח"מ  •

מכינת  

 ליאל 

הקשר בין  
המכינה  
 לעמותה 

 פורום

 ב'-י

. ביזמת  1974  –  1968מחנה גדי היה בסיס האם של סיירת חרוב בין השנים    -  הח"מ •
גדי אנדרטת הנצחה עליה  -העמותה והשתתפותה במימון המיזם מוצבת כיום במחנה

 ( גם  חרוטים סיפור המחנה  לזכר גדי מנלה(  בתוך כך  סיירת    ותקציר פעילות דברים 
העמותה   ממטרות  חלק  המהווה  זו,  אנדרטה  הצבת  מור"ק  חרוב.  והנחלת  לשימור 

צבאית  ה הקדם  המכינה  גדי  במחנה  יושבת  שכיום  משום  לנו  התאפשרה  סיירת, 

    .שימור ופיתוח שת"פ עמותה/מכינהאנו מכירים בחשיבות "ליאל". לאור האמור 

פועלת המכינה לגיוס תרומות לשם יישום ייעודיה העיקריים: הצלת נוער    בימים אלה •
עברי על  המצוי  אחרונה"  ומתן  פחת  -פי-שוליים  ֶעשְֵּרהל"הזדמנות  לפני    בְּנֵי  אלה 

תחתיות"  נפילה בל"שאול  המשך  פנתה  ,  אליהם  הגורמים  יתר  בין  לצה"ל.  גיוס 
 המכינה בעניין זה, הופנתה פנייה גם אלינו. 

י • : עמותת סיירת חרוב רואה בתמיכה ושיתוף פעולה עם המכינה  ו"ר העמותה סיכום 
 להנחלת מורשת סיירת חרוב.  נוגדי חלק מפעילות-הקדם צבאית "ליאל" שבמחנה

 סיכום

 ברוב קולות נתקבל סיכום יו"ר העמותה.  •

₪    5,000.00  כחלק משת"פ עם המכינה תתרום העמותה לתמיכה בפעילות המכינה •
 .  אלפים ₪()חמשת 

 ב'-י •

 הח"מ  •
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 פירוט/החלטות  דובר נושא
אחריות  

 ביצוע 

תכנית  
עבודה  
 שנתית 

תכנית  
העבודה  
לשנת  
2021 

 2021הוצגה ונדונה תכנית העבודה לשנת  • פורום  

אירועים  • בתחום  )בעיקר  ליישם  נוכל  מה  עדיין  ברור  לא  הקורונה  מגיפת  מפאת 
 . בישיבה זו תכנית העבודה כמוצג ונדוןפומביים(, אולם הוועד מאשר את רכיבי 

 . (2021ינואר   4-)בוצע ע"י י. אקוע ב  תוכנית העבודה תפורסם באתר העמותה •

 ב'-י •

 הח"מ  •

 י. אקוע  •

 חרוב -פארק סיירת   

אומדן תקציבי   • הערכת  הנוף,  אדריכלית  עם  לו"ז שגובש  לנועפ"י  לפני   תוצג  שלא 
מכאן  )ומפאת סגר הקורונה יתכנו עיכובים המועד זה(.      2021  לשנת   1מחצית רבעון  

 זה אינו כלול בתכנית העבודה השנתית.   הפארק  למיזםשתקציב  

 -עם קבלת הערכת האומדן  •

בהיבט  היבחנו   - הפרויקט  להמשך  באשר  החלטה  ותתקבל  ומקורותיו  תקציב 

  מימוני.

נפעל   - כי  אפשרות  מכלל  להסיר  אין  זה  המיזם  בהקשר  בשלבים  לפיתוח 
בנקודת   העמותה  יכולת  בסיס  על  האדריכלית(  עם  ובמתואם  )בשת"פ 

 ובהתאמה ליכולת התקציבית נמשיך.  ההתחלה

שלום   •
 קורן

 קובי מרון •

 הח"מ  •

אירוע  
האזכרה  

 השנתי 

  אירוע האזכרה השנתי נוכל לקיים את    2021-מפאת מגבלות הקורונה ספק אם גם ב • יב'
  לבדוק קיוםמוצע    , כאפשרות,)בדר"כ מרץ/אפריל(. לפיכך  מזה שנים  נהוגבמועד ה

 האירוע מיד לאחר חגי תשרי. 

 .עמם היות והאירוע משותף לנו והסיירת הפעילה, הנושא מחייב בדיקה •

 סוכם

 ההצעה מתקבלת  •

 ב' יקיים בדיקה עם מפקד הסיירת -י •

 תפוצה: סא"ל גל ריץ 

 ב'-י •

 הח"מ  •

חשיפת   תקשורת 
העמותה  

בתקשורת  
 המונים 

)בתוך  ציבור  ה סדרות טלוויזיה אודות יחידות צה"ל ופעילותן מצביעות על התעניינות   • מנחם נפה 
לפיכך    מלחמות ומבצעים שונים.הצבא ב  פעילויות/בתולדות (  צעירכך דגש על דור  

מוצע להתחיל בפרסום עיתי במסגרת "עיתון עמותה" בו תפורסם פעילות העמותה  
 ואירועי עבר והווה. 

 סיכום

יעביר אל הח"מ פורמט  ו  נפה  מנחםיכין    במסגרת עיסוקיו המקצועיים  –  ייסוד פיילוט •
כזה.  הח"מ עריכה  איסוף, תחקיר    לעיתון  ע"י  ראשון(  )בשלב  יבוצעו  תוכן    והכללת 

 . עם "צוות מור"ק" ונוספים
 תפוצה: רמי דנוש ועמי מורן

 מ. נפה  •

 הח"מ  •

  -מור"ק 
 עדכונים 

 חיל החינוך 
יחידת  
"נושאיי  
 הלפיד" 

 ב'-י

 הח"מ 

 )עדכון( 

לדברי מנחם נפה.    פעילות יחידת נושאי הלפיד שהוקמה ע"י חיל החינוך מתקשרת  •
ברישומי היחידה מופיעים מספר יוצאי היחידה ובתוך כך קולר, יב', צימל, שלום קורן, 
צביקה שני )פטשניק( ונוספים, הנקראים מדי פעם למתן הרצאות ושיח מור"ק סיירת  

  חרוב.

פעילות   
 צוות מור"ק 

 הח"מ 

 )עדכון( 

ומקיימים מפגשים ותחקירים אודות פעילות  רמי דנוש ועמי מורן ממשיכים בפעילותם   •
 1966-1974הסיירת בשנים 

  תפוצה: רמי דנוש ועמי מורן

  6מלחמת  
 הימים 

 הח"מ 

 )עדכון( 

   –  כיבוש רמאללה

• ( צימל  להרצאת  התקיימו  ZOOMבהמשך  צבאית  להיסטוריה  העמותה  במסגרת   )
( במקביל  4חטיבה מפגשי מור"ק לשחזור פעילות סיירת חרוב )פעלה ככוח החוד של 

   .10לחט'  
 השתתפו:   •

תא"ל אמיר  סיירת חרוב: צימל )תא"ל א. צידון( שפיקד על הסיירת במלחמה,   -
לסיירת צוערי בה"ד שהצטרפו  )מפ' כוח  )רוטקוביץ(,  חרוב(,  -ראובני  רונן  מולי 

 אלכס שמגר )שטרנברג(, עמי מורן )מור"ק עמותת חרוב( והח"מ.  
מן  :10חט'   - חגי  ברוכי    ,  ("ן החטיבה אז קמ )  אל"מ  חנוך  מ"פ בחט'  )אז  סא"ל 

10) . 

סיירת במלחמת  ה בהימצא כל התיעוד הנדרש לכך, יוכללו עדכונים באשר לפעילות   •
 הימים באתר העמותה.  6

 הח"מ  •   אלכס, מולי, עמיאמיר ראובני, צימל,  תפוצה: 
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 פירוט/החלטות  דובר נושא
אחריות  

 ביצוע 

ספר   
הסיירת  
 הפעילה 

 הח"מ 

 )עדכון( 

משותף  ביזמת מפקד הסיירת הפעילה החל להיכתב ספר מור"ק    –כפי שדווח כבר   •
 הפעילה.היחידה אודות הסיירת המיתולוגית ו

בתיאום מראש עם מפקד הסיירת סייע הח"מ לצוות שהוקם לכתיבת הספר ולאחר   •
קצרה   עריכה  עבודת  שיחות,  עודמספר  נתקבלה    ניתק ,  מהצוות  התייחסות כל    לא 

 . הקשר ומאז לא נתקבל כל מידע נוסף אודות המיזם  מהם

  תפוצה: סא"ל גל ריץ 

סיירת  
חרוב  

 הפעילה 

מפגש  
 מור"ק

אלי חסון  
 )עדכון( 

ו',   • בסיירת    –  2020דצמבר    4יום  בהזמנת אלי חסון התכנסו בביתו מפקדי הפלגות 
על   שסיפא  קורן  שלום  את  המוזמנים  פגשו  במפגש  נוספים.  תפקידים  ובעלי  חרוב 

  ב' יו"ר העמותה. -קרב הסואץ ואת י

 

 

 רושם הדברים 

 שי י.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך  נשלח ע"י נמען 

 050121 דוא"ל רשימת תפוצה  

 


