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עמותת סיירת חרוב

פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה
 10יולי2021 ,
מועד הישיבה

 6יולי )16:00( 2021

משתתפים
1

יהודה בר – יו"ר

2

אהוד גבריאלי

3

אלי חסון

4

דייויד זילברג

5

נעדרים

יוסי קולר
יחיאל אקוע

6
מנחם נפה

7

משה בודגה

8
נבו הראל

9
10

צביקה צוק

11

קובי מירון

12

הח"מ
שלום קורן; מירון קורנר (וועדת ביקורת – בחלק מהדיון);

עוד נוכחים
מיקום:

בית אלי חסון ,נתניה.

תפוצה:

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

נושאים על סדר היום
נושא
כספים

אחריות ביצוע

פירוט/החלטות
• בקופת העמותה (בעת הדיון) כ ₪ 154.400.00 -הכוללים גם כספי הפלוגות להקמת
סלעי הנצחה בפארק סיירת חרוב/גבעת הרעות.

פארק
שלום קורן
חרוב/גבעת • אין בידינו כל מידע על עתירת הוואקף לבג"צ בעניין העבודות על גבעת הרעות.
הרעות
אולם ,מהמעט שהוצג בפנינו ע"י עומר עתידיה וגורם בכיר לשעבר בפצ"ר עולה כי
הגבעה היא "טיפה-בים" וככזו אינה מהווה "גורם משפיע" .הנושא כולל שטחי קרקע
נרחבים בבקעה ו ברור כי יחייב התערבות מדינית/פוליטית והליך שיימשך זמן רב
מאוד שיכלול ,כנראה ,מעורבות יישובים נוספים בבקעה.
• איש העסקים שבכוונתו ליזום מטע עצי חרוב בסמוך לחוות עיינות-קדם ,לא שינה
מתוכניתו ובכוונתנו להמשיך ביישום.
• במהלך התקופה האחרונה סוכם עם יוצאי הסיירת (נפתלי בק וגרי אברמוביץ') על
תרומת ורכישת אלמנטים שונים המשתלבים באדריכלות הנוף של הגבעה .יהא
עלינו לבצע ולממן את התובלה.
י-ב
• מתוכננת פגישה עם ראש המועצה (דוד לחיאני ,שבפגישה קודמת עמו בנושא הביע
אהדה למיזם) בה נעלה בפניו את הנושא פעם נוספת .אנו ממתינים למועד המפגש.
סוכם
• ההחלטה להמשיך בתכנון האדריכלי – שרירה.
• נמשיך גם להכין ולהקים את סלעי ההנצחה על הגבעה (התכנון האדריכלי כיום
כולל מיקום הסלעים במסגרת התוכנית הכוללת של גבעת הרעות) וטקסי הסרת
לוט.
הנצחה

• י-ב'
• ש .קורן

הקשר עם עירית כפר סבא
י-ב'
• ביזמת גרי אברמוביץ' (אזרח כבוד של העיר כפר סבא) התקיימה פגישה עם ראש
עירית כפר סבא רפי סער (השתתפו :יב' גרי והח"מ) שהביע הסכמה ורצון להנצחת
פעילות סיירת-חרוב לפני מלחמת ששת-הימים באזור כפר סבא.
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נושא

אחריות ביצוע

פירוט/החלטות
• אחת האפשרויות היא קטע או נקודת תצפית על "שביל השרון" (שפך נחל אלכסנדר-
עמק חפר-דרום השרון-ירקון)
• בעניין זה התקיים מפגש המשך עם ירדנה ויזנברג ,מנהלת מוזיאון כפר סבא ,וסוכם עימה
על קיום סיור לאורך השביל ,בחינת מספר אפשרויות וסימון מיקום לנקודת הנצחה.

•

י-ב'

אירוע האזכרה השנתי
• מפגש שנקבע ליום ד'  14יולי  2021עם מפקד סיירת חרוב הנכנס (כרגע בחפיפה) סא"ל
אהוד לנגר וקצינת הנפגעים חט' כפיר רס"ן לי פילוס – נדחה ע"י הצבא .טרם נקבע מועד
אחר.
מיזם השילוט על קברי הנופלים
אלי חסון ו-מנחם נפה
• משיחות עם גורמי אגף ההנצחה והמשפחות במשהב"ט נמסר כי לא נוכל להמשיך את
המיזם.
סוכם
• כאילוץ  -בכך אנו מסיימים למעשה את פעילות העמותה בנושא זה.
מחנה
גדי/מכינת
ליאל

אנדרטת מחנה גדי
• בביקורים במקום עולה כי האנדרטה במחנה גדי אינה מתוחזקת ע"י מכינת-ליאל.
סוכם
• אלי חסון עם אדריכלית והח"מ יבקרו במקום לשם תכנון והקמת סביבה הולמת
לאנדרטה.

• הח"מ

אסיפה
כללית

סוכם
• א .סלונים –
• את האסיפה הכללית נקיים במהלך אוקטובר ( 2021טרם נקבע מועד מדויק).
י-ב'
• כמרצה אורח קיימות שתי אפשרויות:
• גייזי  +י.
עו"ד אורי סלונים בנושא הטיפול בשבויים והנעדרים.
פרלוב –
גמלאי המוסד אליעזר צפריר (גייזי) וישראל פרלוב – בנושא השגרירות הישראלית
דייויד
בטהרן (הפיכת חומייני) וקשרי ישראל/כורדיסטן

דו"ח
וועדת
הביקורת

•

•

דו"ח הבקרה של וועדת הביקורת אודות פעולות/שינויים/עדכונים שבוצעו ע"י העמותה
מאז שנת העבודה  2017ועד עתה (כפי שהועברו לחברי הוועד ב 3-יוני  ,)2021לרבות
הערות/הבהרות הח"מ כפי שהוצגו ליו"ר הוועדה (בתכתובת שהועברה לחברי הוועד ב-
 1יולי  – )2021מקובלים על הוועד.
בדבריו הדגיש מירון ,בין היתר ,שני נושאים מרכזיים שנדונו בישיבה זו:

הקשר עם
משפחות
הנופלים
ופעילות
העמותה

•
•

מעת-לעת נדון הנושא בישיבות הוועד ובהחלט מצוי על סדר-היום.
אין לנו אלא להשלים עם העובדה שבדרך הטבע הולך הקשר ופוחת
שכן הורי הנופלים נפטרים ואת אחי הנופלים והדורות שאחריהם
הנושא פחות מעניין.
עם זאת ,הקשר עם המשפחות המעוניינות בכך נמשך ומוצעת להן
השתתפות באירועי העמותה והפלוגות .ההיענות לכך מועטה מאוד.
למרות האמור ,מקפידה העמותה על קיום טקסי אזכרה והשתתפות
באירועי יום הזיכרון השנתי.

•

הנושא עלה מספר פעמים ונתקבלה החלטה לחיוב דמי חבר.
הביצוע מוכיח כי בנושא זה הוועד אינו מגובש.
מפאת חילוקי דעות בקרב חברי הוועד בעניין זה (לחייב/לא לחייב)
בכל עת שהנושא מגיע ליישום הוא מתעכב.

•
•

דמי חבר

•

•

סיירת
חרוב

חילופי מפקדים בסיירת-חרוב 12 :אוגוסט 2021

רושם הדברים
י.

שי
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נמען

נשלח ע"י

תאריך

רשימת תפוצה

דוא"ל
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