עמותת סיירת חרוב

פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה
 13יוני2019 ,
מועד הישיבה

 5יוני )16:00( 2019
נעדרים

משתתפים
 1יהודה בר – יו"ר
 2אהוד גבריאלי
 3אלי חסון

דודי גילת

4

דייויד זילברג

5
 6יוסי קולר – חלקית
(טלפונית ,לנושאי הנצחה בלבד)

יחיאל אקוע

7
 8צביקה צוק
 9שלום קורן
עוד נוכחים

אורי עתיר

מיקום:

בית אלי חסון ,נתניה.

תפוצה:

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

(יו"ר וועדת ביקורת ,השתתפות בחלק מהישיבה)

 הח"מ

*תפוצת נושאים רלוונטיים
נושאים על סדר היום
נושא
כספים

דובר
הח"מ

ביצוע/

פירוט/החלטות

אחריות

חשבון העמותה בבנה"פ
•

עדכון הוועד במצב חשבון העמותה בבנה"פ למועד קיום הישיבה.

•

שיעור תשלומים בהעברות בנקאיות:
 שיעור תשלומים מחשבון העמותה ע"י העברות בנקאיות מוגבל בתקרת
 ₪ 10,000.00לחודש.
 הניסיון מלמד כי כחריג אנו עשויים להימצא במצב בו יידרש סכום גבוה
יותר .לפיכך מוצע להכפיל את תקרת סכום ההעברות החודשי.

הסדרה עם בנה"פ
אלי חסון
הח"מ

 בדעת רוב (אלי חסון מתנגד) ההצעה מתקבלת.
סיכום
•

תקרת תשלומים באמצעות העברה בנקאית מחשבון העמותה בבנה"פ
יועלה ל ₪ 20,000.00 -לחודש.

גיוס כספים
•

תוכנית לגיוס כספים תוכן ע"י מנחם נפה ותוצג לוועד העמותה במהלך
החודש הקרוב ו/או בישיבת הוועד הבאה.

•

הערת הח"מ :מנחם החל כבר פעילות בנושא ולבקשתו הועברו אליו מספר
נתוני בסיס להכנת המסמך.

דו"ח כספים

12018

מנחם נפה

אישור הדו"ח:

•

דו"ח הכספים לשנת  ,2018מצוי בשלבי סיום (כך ,בעת ישיבה זו).

• ג'ורג' גולדמן

•

עם הצגת הדו"ח ואישורו ע"י וועדת הביקורת – עלינו להביאו לאישור
האספה הכללית .עפ"י הנחיות חדשות של רשם העמותות יש להגיש את
הדו"ח שלא יאוחר מתום יוני  – 2019וביחס לשנת ( 2018משום שההנחיה
חדשה יחסית) ,עמותות שבניהול כספיהן מעורב רו"ח ניתן יהיה "למשוך"
עד תום ספטמבר  .2019היה ולא נעמוד בכך  -לא נקבל "אישור ניהול
תקין".

• יו"ר וועדת
ביקורת
אישור האספה
הכללית:
• י-ב'
• הח"מ

 1בעת עריכת מסמך זה :דו"ח הכספים (טיוטה  )1מוכן והועבר לבדיקת/אישור וועדת הביקורת הפועלת בתיאום עם רו"ח
העמותה.
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עמותת סיירת חרוב

נושא

דובר

ביצוע/

פירוט/החלטות

אחריות

סיכום
לאור האמור והיה ועד תום ספטמבר  2019לא תתכנס האספה הכללית ,נבצע
את הליך אישור הדו"ח ע"י האספה הכללית בהצבעה אינטרנטית.
אתרי
הנצחה

ש .קורן

שדרוג אולם ההנצחה בבקעה
• בהמשך למפגש י-ב' ושלום עם ר' אגף ההנצחה במשהב"ט ו-ר' תחום
אנדרטאות ואתרי הנצחה ,ובהמשך לכך הגשת התקציב הנדרש לנו לשדרוג
אולם ההנצחה בבקעה (באמצעות המועצה) – אנו ממתינים לתשובת
משהב"ט.

י .קולר
(טלפונית)
• במפגשים שקיים קולר ביחס להקמת האנדרטה בכניסה למחנה – הובטח
מימון (כנראה כ.)₪ 15,000.00 -

מעקב :ש .קורן

מחנה גדי

• קולר איתר סַ פַק סלעים בצפון ועלינו לבחור את הסלע המתאים להצבה.

תקציב :י .קולר

סיכום
• י-ב' ,שלום ואהוד יצטרפו לקולר לבחירת הסלע המתאים לאנדרטה.
י .קולר
מצפה מוסטרה
(טלפונית) • במסגרת פעילותו בצה"ל ,יחל חגי לוטן בהסבת שם המיפוי של מצפה
מוסטרה – לשם "מצפה סיירת חרוב".

מעקב :י .קולר

• הערכת לו"ז ליישום :כשנה.
אתר הנצחה לסיירת חרוב – מחנה גדי (בהמשך לדיוני הוועד מ6.3.2019 -
י .קולר
(טלפונית) ו)3.4.2019 -
•

קולר קיים שיחות עם מספר גורמים ,לרבות התיישבות והמועצה האזורית.

•

בשלב זה טרם נתקבלה החלטה באשר לייעוד שטח מחנה גדי.

•

עוד נאמר כי היה ולאחר קבלת ההחלטה ,תתוכנן הקמת אתר הנצחה
לסיירת חרוב במקום ,למימוש תכנית כזו ימצא תקציב.

מעקב סטטוס
ייעודי המתחם:
י .קולר
מנוי צוות איסוף:
י-ב'

סיכום
•

ימונה צוות בראשות ש .קורן לאיסוף מידע לשם גיבוש מאפיינים לאתר כזה.

•

בהיות המיזם אקטואלי – יוצגו הממצאים ומסקנות הצוות בפני וועד
העמותה.

אירוע
משפחות

אלי חסון

יום הזיכרון

מנחם נפה נציגות סיירת חרוב בבתי העלמין

פעילות צוות
איסוף:
ש .קורן

בהמשך להחלטת הוועד מיום  1מאי - 2019
•

לאירוע (טיול) משפחות הנופלים – טרם נקבעו מועד ומסלול.

•

הערה :אלי וקולר מתבקשים להעביר אל הח"מ מסגרת לתקציב הנדרש
מהעמותה למימוש התכנית.

•

ביום הזיכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה בולט העדר נוכחות נציגי סיירת
חרוב ,ליד כל קברי חללינו.

•

נציגות חט' כפיר (מגדודים אחרים של החטיבה) ליד קברי חללינו נעדרת
זיקה מתבקשת.

אלי חסון
י .קולר

• הובהר :מזה שנים אנו מודעים לנושא והפתרון אינו מצוי בידינו .נציגי חטיבת
כפיר ,לרבות נציגי סיירת חרוב ,מנותבים לבתי העלמין ע"י הצבא .הנושא
הועלה על ידינו ,יותר מפעם ,בפני קציני הנפגעים החטיבתיים .אולם ,גם
בידיהם לא מצוי הפתרון והם פועלים בכפוף להנחיות אג"מ החטיבה
בהתאם לפעילות הגדודים .מפאת פעילות סיירת חרוב הצבת נציגות
מטעמה (כל חוליה מפקד 2+חיילים) בכל אחד מקברי חללינו אינה
אפשרית.
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עמותת סיירת חרוב

נושא

דובר

האספה
הכללית

אירועי
מור"ק

הח"מ

הח"מ

ביקורת

•

ביצוע/

פירוט/החלטות

אחריות

•

אשר לנציגות העמותה – יימשך הנוהל המבוצע כבר מזה מספר שנים.
בניהולו של אלי חסון אלי ,כמעט לכל קברי החללים (כ 90% -ואף למעלה
מכך) מגיעים נציגי העמותה.

•

בהמשך לישיבת הוועד הקודמת ,מועדים מוצעים :ספטמבר ,2019
בשבוע  4אוקטובר  2019בין המועדים  27-31בחודש.

•

טרם הועלו מיקום והצעות תוכן לאספה .כמרצה אורח הוצע (י-ב') רון בן
ישי.

•

לארגון והפקת האירוע נקבע אהוד גבריאלי.

מפגשי מור"ק עם יישובי הבקעה

אלי חסון

ארגון והפקה:
אהוד גבריאלי

הח"מ

•

בהמשך לשיחת הח"מ עם יחיאל אקוע ,הוצג רעיון קיום מפגש עם תושבי
פצאל ,דוגמת זה שערכנו במחולה .תשובה חיובית עקרונית ,נתקבלה כבר.

•

עם שובו של יחיאל מחו"ל נמשיך לפעול למימוש האירוע.

י .אקוע

אירוע (שנתי) הנצחת זכרו של צביקה עופר ז"ל

הח"מ

בהמשך להחלטת הוועד באשר למעורבות העמותה באירוע השנתי להנצחת
זכרו של צביקה עופר ז"ל –

צ .צוק

•

התקיים מפגש הח"מ עם הממונה על לימודי של"ח בחבל בנימין (יצחק
כהן) המייצג את משרד החינוך באירוע השנתי (שותפים לו בי"ס שדה
עופרה).

•

להמשך הקשר עם מארגני האירוע השנתי וביסוס מעמד העמותה שם,
נקיים מפגש משותף ל :של"ח; ביס"ש עפרה; ק .חינוך – כפיר; ק.
חינוך – חט' הבקעה; נציגות משפחת עופר;

•

למפגש יצטרף גם צביקה צוק.

אורי עתיר •

שלא כבשנים קודמות  -וועדת הביקורת לא תמתין לתום שנת העבודה אלא
תקבע  6נושאים לביצוע ביקורת פנים במהלך שנת העבודה.

•

הערה :בעת עריכת מסמך זה מצוי כבר דו"ח הכספים לשנת  2018בידי
וועדת הביקורת הפועלת במתואם עם רו"ח העמותה.

אורי עתיר

ישיבת הוועד הבאה תתקיים ביום ד' 3 ,יולי  ,2019שעה  .16:00מיקום ורשימת נושאים ,בהמשך.

רשם
י .שי

עמותת סיירת חרוב ()1974 – 1966
ע.ר580565414 .
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נמען

נשלח ע"י

תאריך

רשימת תפוצה

דוא"ל

130619

