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עמותת סיירת חרוב

פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת העמותה
מועד הישיבה

 7אפריל )16:00( 2021

משתתפים
1

יהודה בר – יו"ר

2

אהוד גבריאלי

3

אלי חסון

4
5
6

יוסי קולר

7

יחיאל אקוע

8

מנחם נפה
נבו הראל

10
11

נעדרים

דודי גילת
דייויד זילברג

9

 11אפריל2021 ,

צביקה צוק
קובי מירון
שלום קורן

12
עוד נוכחים

אלי רצין (לנושא הבחירות לוועד ו-וועדת ביקורת) הח"מ דביר בוסאני (בנושא דור המשך).

מיקום:

בית אלי חסון ,נתניה.

תפוצה:

*משתתפים *נעדרים *בעלי תפקידים :יועמ"ש  -י .זהבי ,רו"ח – ג' גולדמן *וועדת ביקורת
תפוצת נושאים רלוונטיים* :סא"ל ג .ריץ' *דביר בוסאני *צוות ביטאון העמותה *וועדת בחירות *נילי טוניס

נושאים על סדר היום
נושא
בחירות
לוועד

פירוט/החלטות
• הליך הבחירות לוועד העמותה ו-וועדת הביקורת הסתיים ב 31 -מרץ .2021
• סיכום ההליך ותוצאות הבחירות הוצגו ע"י יו"ר וועדת הבחירות אלי רצין.
• סיכום הבחירות מורה על שיעור הצבעה נמוך ביותר.
וועד העמותה
• לוועד העמותה נבחרו (לפי סדר א-ב/ש"פ)* :אהוד גבריאלי *אלי חסון *דייויד זילברג *יהודה בר *יחיאל אקוע
*ישראל שי *מנחם נפה *משה בודאגה *נבו הראל *צביקה צוק *קובי מירון *שלום קורן.
• התפטרות שלום קורן  -סמוך לאחר תום הליך הבחירות הודיע שלום קורן כי לא יוכל להמשיך בכהונתו.
• מינוי יוסי קולר –
1

-

הצעת יו"ר העמותה יהודה בר :מינוי יוסי קולר כמחליף לשלום קורן .

-

הצבעה :ברוב קולות (מתנגד אחד ,הח"מ) מונה יוסי קולר לחבר וועד העמותה כמחליף לשלום קורן.

וועדת הביקורת
•

לוועדת הביקורת נבחרו* :מירון קורנר *אורי עתיר.

•

וועד העמותה יפעל לאיתור ומינוי חבר נוסף לוועדה.

תודות!! בשם הוועד וכלל חברי העמותה מביע היו"ר ,יהודה בר (י-ב') ,תודות לחברי וועדת הבחירות אלי רצין-יו"ר
( ,)02.71יגאל דוידוב ( )02.71ועזרא מורדי ( )02.73ולנילי טוניס (ת.ל ,)72 .שניהלו וסייעו במימוש הליך הבחירות.
הרחבת תפוצה :וועדת בחירות; נילי טוניס (ת.ל)72 .

 1עפ"י הנחיית רשם העמותות :כעקרון ,עמותה רשאית להמשיך ולפעול לאחר התפטרותו של חבר ועד ובלבד שיוותרו לפחות
 2חברים בוועד העמותה .על העמותה לפעול להשלמת הועד בהתאם להוראות התקנון.

– 2017

הוראות התקנון ,סעיף  :8.4.3.2היה ומבין החברים שהעמידו מועמדותם לוועד לא יימצא מחליף לחבר הוועד המנהל שהפסיק
למלא תפקידו כאמור ,רשאי הוועד המנהל למנות חבר עמותה למלא מקומו .אולם על אף האמור ,יוכל הוועד המנהל להמשיך
בתפקידו ללא חבר הוועד שהפסיק כהונתו והחברים הנותרים בו יהוו את הוועד המנהל עד תום כהונת הוועד.
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עמותת סיירת חרוב
נושא

סיכום
פעילות
תקופתי

פירוט/החלטות
יו"ר העמותה
• סוכמה תקופת כהונת הוועד היוצא ( 5שנים) .הודגשו :פעילות העמותה בפארק חרוב-גבעת הרעות ,שדרוג אולם
ההנצחה בבקעה ,הקשר עם סיירת-חרוב הפעילה (בין היתר :מפגשי מור"ק ,סיוע העמותה בהסדרת רחבת
מסדרים בחזית אולם ההנצחה בבקעה ,נציגות העמותה באירועי הסיירת ,הענקת מלגות והסדרת הנחות לימודים),
התאמות ושינויי תקנון העמותה ,גיוס כספים ,אירועים וטקסים ,הקשר לשת"פ בין העמותה לסניף האגודה למען
החייל בסביון.
יו"ר וועדת ביקורת
• סוכמה תקופת כהונת וועדת הביקורת היוצאת ( 5שנים) .הודגשו :ביקורות דו"חות כספיים (שנתי) ,ביקורת כללית
על עשיית העמותה וביקורת על יישום נוהל הענקת מלגות.
• סיכום (עם תחילת כהונת הוועדה הנבחרת)

הענקת
מילגה

o

יו"ר וועדת הביקורת :מירון קורנר (שיחת מירון עם הח"מ בנושא קוימה כבר).

o

הוועדה תפעל לביקורת נושאית מקיפה ותגיש ממצאיה לוועד העמותה עד יולי .2021

o

כאמור ,הוועד יפעל לאיתור ומינוי חבר נוסף לוועדת הביקורת.

• מפאת מגבלות מגיפות הקורונה לא התאפשרה ההשתתפות הנהוגה של נציגי העמותה באירוע הסיירת ובכך
נדחתה הענקת מלגת העמותה לסמ"ר יובל רענן.
• בפורום וועד העמותה הוענקה בישיבה זו ליובל ,ע"י יו"ר העמותה ,תעודת ההוקרה והענקת המלגה .העברת סכום
המילגה ליובל תבוצע בתחילת הלימודים ובהתאם לנוהל העמותה לעניין זה.
הרחבת תפוצה :סא"ל גל ריץ; יובל רענן

בחירת יו"ר

• פה אחד נבחר יהודה בר (י-ב') ליו"ר הוועד הנכנס.
• לכך הובעה גם ,ע"י הח"מ על דעתם ובשמם ,הצבעת שלום קורן וצביקה צוק שנעדרו מישיבה זו.

מינוי מנכ"ל
כספים

• ברוב קולות מונה הח"מ למנכ"ל העמותה.
פארק סיירת-חרוב/גבעת הרעות
• פעילות הפלוגות/מחזורים להקמת סלעי-הנצחה על הגבעה ,מצויה במגמת עלייה .בהתאם להחלטת הוועד כל
פלוגה/מחזור יממנו את הסלע שיוקם על ידם .לאור כך נאספים כספים המיועדים ספציפית למטרה זו.
• לפניית אנשי הקשר לפלוגות/מחזורים (להלן אנשי הקשר) הרלוונטיים ( 2.70ו )2.72 -יועברו כספים אלה לחשבון
העמותה ושם ישוריינו למטרות המוגדרות כאמור .רישום הכספים יבוצע בתיאום שבין איש הקשר לגזבר העמותה
(בעת כתיבת שורות אלה הח"מ)
• הוצאת הכספים למימון המוגדר ,תבוצע בתיאום שבין איש הקשר לגזבר העמותה ובגבולות הסכומים שיאספו ע"י
כל פלוגה/מחזור.
תקרת משיכה חודשית
• תקרת המשיכה החודשית בחשבון העמותה עומדת כיום על סך ( ₪ 10,000.00עשרת אלפים  .)₪היות וצפויה עלייה
בפעילות כספי העמותה ולשם הימנעות מעיכובים בתשלומים לספקים (בדגש על פארק סיירת-חרוב בהתייחס
לכספי הפלוגות/מחזורים כאמור) נדרשת העלאת התקרה למשיכה חודשית ומוצע להעמידה על סך ₪ 30,000.00
(שלושים אלף .)₪
סוכם
• תקרת המשיכה החודשית תועמד על סך ( ₪ 30,000.00שלושים אלף .)₪
תפוצה מורחבת :בנק הפועלים סניף ר"ג ()613
בעל זכות חתימה
• כיום פועלים שני בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק של העמותה .מוצע למנות שלישי.
סוכם
• יו"ר העמותה (י-ב') מונה לבעל זכות חתימה שלישי בחשבון העמותה.
תפוצה מורחבת :בנק הפועלים סניף ר"ג ()613
איסוף כספים
• ביזמת ותיאום משה בודאגה ,תחל בקרוב פעילות לאיסוף כספים ממקורות שטרם פנינו אליהם.

 – 2017הקמת סיירת חרוב המתחדשת

4 /2

 www.484.co.ilעמותת סיירת חרוב ( )1974 – 1966ע.ר580565414 .

4/3

עמותת סיירת חרוב

נושא
פארק
סיירת
חרוב

פירוט/החלטות
עדכון:
• אדריכלית הנוף ,חדווה גורדון ,הכינה כבר סקיצה ראשונית.
• שלום קורן מגבש תוכנית-פרויקט (על בסיס התוכנית בשילוב עם הסקיצה נוכל לגבש הערכת תקציב) .
• בתיאום עם החווה מתכנן איש עסקים פרטי ,בתיאום עם החווה ,מתכנן נטיעת מטע חרובים על מורדות גבעת
הרעות (צפון/מערב/דרום).
• הגבעה הופכת להיות "אבן שואבת" למפגשי פלוגות/מחזורים שבמסגרתם מבוצעת התרמת יוצאי הסיירת להקמת
"שדרת הפלוגות" (בהתאם להחלטת הוועד מימון סלעי ההנצחה בשדרה זו יבוצע ע"י הפלוגות/מחזורים).
הידוק הקשר עמותה/חווה – עפ"י העקרונות שהוצגו והאמור בסיכום הוועד מיום  23דצמבר :2020
• נבנה מנגנון לתיאום ושת"פ עם הנהלת החווה והממונה על חינוך/תרבות/פעילות הנוער בחווה ,שני תומר/עוז,
שתהיה גם אשת הקשר שלנו בהמשך יישום התוכנית לשת"פ.
• יוצא סיירת חרוב ,דר' חנן מנדל ( ,)02.70נענה לפניית שלום קורן ויחל בקרוב לתכנן ולנהל את מיזם "מפגשי נוער
עיינות קדם – עמותת סיירת חרוב" .עוד לפעילות חנן:
o

בימים אלה יחל חנן בהליך גיבוש תכנית פעילות נושאית (שתכלול מגוון נושאים כלליים ,ייעודיים וכאלה
שיהוו "צידה-לדרך" לנוער ולא בהכרח רק אודות סיירת חרוב או צה"ל).

o

עם גיבוש התוכנית נחל בפניות לאיתור מרצים/פעילים מקרב יוצאי סיירת-חרוב.

o

כפי שהוצג כבר  -עקרונית ,המפגשים עם הנוער יבוצעו וינוהלו ע"י אנשי סיירת חרוב (הוותיקה והצעירה).

o

יום פעילות ראשון מתוכנן ל 22 -אפריל  2021ויכלול סקירת שטח ותיאור אירוע (ע"י צביקה שני והח"מ,
בהשתתפות חנן מנדל) באזור מחולה ועל גבעת הרעות.
הרחבת תפוצה :חנן מנדל ( ;)02.70אורי כהן ()11.70

הנצחה

אולם הנצחה  -עדכון
תקציב
• ע"י המועצה האזורית מומש התקציב שהוקצה לנו (ע"י המועצה) לשדרוג אולם ההנצחה בשיעור ₪ 55,000.00
(חמישים וחמישה אלף .)₪
מרכז מידע
• במסגרת שדרוג אולם ההנצחה בבקעה הוקם ופעיל במקום מרכז מידע דיגיטלי ,לשימוש מבקרים ,הכולל עמדת
הפעלה ומסך.
• בסיס המידע כולל את כל הנופלים והתיעוד אודותם .החומר בארון המגרות ייסרק ויוטמע במרכז המידע.
• בשלב הבא ניתן יהיה להתחבר ולהפעיל את מרכז המידע מרחוק ,ע"י אתר העמותה (באמצעות ממשק).
פעולות המשך
• בהימצא התקציב לכך נמשיך לשדרג את תצוגת צילומי הנופלים באולם ההנצחה ושיפור רכיבי הייצוג שם.
סיירת-חרוב תום מסלול
• כבר כיום מבוצע מסדר תום מסלול של הסיירת הצעירה באתר המועצה האזורית בקעת הירדן ,לשם מגיעים
המסיימים במסע לאחר הטיפוס לסרטבה ,ובמסגרת המסדר מוענק להם סמל כנפי הסיירת.
• בימים אלה מוקם סלע הנצחה בסמוך לכניסה לאולם ההנצחה וברחבה שם ,כנוהג ,יערך מסדר הסיום והענקת
הכנפיים.
• כל הפעילות בעניין זה מתואמת ומבוצעת בשת"פ עם המועצה (נציג :חגי יהודה).
הרחבת תפוצה :אורי כהן ()11.70
יום הזיכרון
אלי חסון
• אף כי הנחיות משהב"ט אינן ברורות עדיין ,גם השנה נעלה לקברי הנופלים ונניח את שילוט העמותה.
אירוע ההנצחה השנתי
• טרם התקבלה תשובת משהב"ט ביחס לקיום טקסים מסוג אירוע ההנצחה שאנו מקיימים מדי שנה .באם לא תגיע
תשובה בזמן סביר שיאפשר להו התארגנות וקיום הטקס במחצית מאי  ,2021נפעל ,במתואם עם הצבא ,לקיים את
האירוע לקראת חגי תשרי.
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עמותת סיירת חרוב

פירוט/החלטות

נושא
האגודה למען החייל

סיירת
חרוב

• ביזמת מג"ד סיירת-חרוב ,סא"ל גל ריץ' ,נפגשנו (י-ב' והח"מ) עם פעילי סניף סביון של האגודה למען החייל ועמם
נפגשנו עם ר' מועצת סביון-גני יהודה.
• אנשי סביון ,המצויים מזה שנים בקשר עם משפחות הנופלים של גדוד חרוב ובאורח רציף עם הסיירת מאז הקמתה
(מרץ  , )2017מקבלים את הקשר הזה בברכה רבה ומצאנו נכונות להעמיד לרשותנו ממתקני המועצה לקיום
אירועים/מפגשים ופעילויות משותפות נוספות על בסיס תוכנית שנגבש עמם.
הרחבת תפוצה :סא"ל גל ריץ'
בימים הקרובים (הכוונה ,טרם יום העצמאות) נוציא לאור את גיליון מס'  1לביטאון העמותה .התפוצה תבוצע בשני
ערוצים )1( :באמצעות דוור אוטומטי לכלל יוצאי סיירת חרוב ( )2באמצעות אתר העמותה.

ביטאון
העמותה

הרחבת תפוצה :רמי דנוש ( )08.72עמי מורן ()08.72
• ישיבת הוועד הבאה תתקיים בבקעת הירדן ותכלול גם ביקורים בגבעת הרעות ואולם ההנצחה.

ישיבת
הוועד
הבאה

• מפאת לו"ז נדרש להכנת תכנית -מיזם לפארק סיירת חרוב ,תידחה הישיבה בשבוע ותתקיים ביום ד'  12מאי .2021
• הכוונה היא להתחיל את יום הפעילות בשעות הבוקר .לו"ז מפורט יובא בהמשך.

רושם הדברים
י.

שי
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נשלח ע"י

תאריך

רשימת תפוצה

דוא"ל
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