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עמותת סיירת חרוב

פרוטוקול ישיבת וועד העמותה
מועד
הישיבה

09.01.2022

יום ג' 04.01.2022
()16:00
משתתפים

1

שלום קורן – יו"ר

2

אהוד גבריאלי

3

אלי חסון

4

אשר יומטוביאן

5

דייויד זילברג

6

יוסי קולר

7

יחיאל אקוע

8

משה בודאגה

10

צביקה צוק

לא השתתפו

נבו הראל

9

קובי מרון

11
עוד נוכחים

אבי אפרתי – מזכיר ,אורי עתיר – גזבר מירון קורנר – יו"ר ו .ביקורת ,שלמה דר – וו .ביקורת

מיקום:

בית אלי חסון ,נתניה

תפוצה:

הרשומים מעלה ,יועמ"ש  -י .זהבי ,רו"ח  -ג' גולדמן
נושאים רלוונטיים:

נושאים על סדר היום
נושא
כללי

חבר
לוו .ביקורת

אחריות
ביצוע

פירוט/החלטות
•

אנו משתתפים בצערו של חברנו נבו הראל על מות אמו חנה ז"ל

•

משפחתו של בילו מישורי ז"ל החליטה לקיים האזכרה השנתית בגבעת הרעות
והזמינה את נציגי העמותה להשתתף .האזכרה תתקיים ב 12.1 -שעה 11:30

שלמה דר (פרלמוטר) פברואר  ,72הוצע לתפקיד חבר בוועדת הביקורת.
שלמה דר נבחר – פה אחד .הוא מצטרף למירון קורנר  -יו"ר הוועדה.

תכניות עבודה לשנת 2022
גבעת הרעות

•
•

•
•

•

שלום עדכן :
האדריכלית חדוה מעדכנת את התכנית שתכלול את סלעי ההנצחה
החדשים ,השביל ההיקפי הפנימי ,ואת דרך הגישה והחניה.
נפתלי בק (פברואר  )72תורם מגוון של מתקנים שימושיים ואבני שפה ממפעל
הבטון שבבעלותו להצבה במתחם הגבעה .אנו צריכים לממן את ההובלה –
כ.₪ 6,000 -
חסרות לנו אבנים משתלבות (כ 400 -מ"ר) לריצןף השבילים.
אלי חסון הודיע כי הצליח לגייס תורם לאבנים משתלבות ( 120מ"ר)
לא כולל הובלה – כ. ₪ 6,000-
מכולה – שלום ואלי פועלים לקידום השגת מכולה מאובזרת
(כולל שירותים) שתשמש כמחסן בגבעה.
גדר היקפית – שלום מבקש עזרה באיתור תורם להקמת גדר היקפית
(יחיאל מציע להתקין מצלמות להתרעה בשידור ישיר על חדירה למתחם).
מערכת קולית – קיבלנו הצעת מחיר (כ ) ₪ 20,000 -מחברת "מסבירן"
להתקנת מערכת בגבעה.
שלום
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•

היות שצפוי עודף כספי מהתרומות שנאספו לטובת סלעי ההנצחה ,מציע
שנשתמש בעודפים למימון תשתיות בגבעה ( גדר ,שבילים וכדו").

סה"כ תקציב נדרש לפעולות בגבעה בשנת  2022לפי תכנית העבודה
שהוגשה( ₪ 65,000 :הנ"ל אינו כולל תקציב שמגויס ע"י הפלוגות למימון סלעי
ההנצחה)
החלטה.1 :נציגי הפלוגות מתבקשים לאשר את העברת עודפי הכספים שנאספו
עבור סלעי ההנצחה לטובת כיסוי הוצאות בתשתיות ( גדר ,שבילים וכדו')
 .2נמשיך לחפש תרומות לפעילות הנדרשת .
עם אישור התקציב השנתי ע"י וועד העמותה נקבע את סדר העדיפויות לביצוע

כ"א –
יוצאי חרוב
וחברי
העמותה

גבריאלי עדכן:
בפגישה עם נילי טוניס למדנו אבי ואני כי מתוך כ  1000שמות הקיימים ברשימה
הכללית ,יש כ 430 -כתובות דוא"ל מעודכנות.
יעד עיקרי  :הרחבת רשימת הכתובות המעודכנות
דרך הפעולה  :הקמה מחדש של פורם אנשי הקשר לפלוגות ובאמצעותם להגיע
לתוצאה המיטבית.
סיכום :גבריאלי מתבקש להציג בישיבה הבאה את רשימת אנשי הקשר לפלוגות
ולהציג את הלו"ז להשלמת עדכוני הרשומות .

אהוד
גבריאלי

ארגון טקס הזיכרון
תכנית עבודה
שנתית לוועדת
ההנצחה

אלי חסון עדכן :התקיימה פגישה עם קצינת הנפגעים של חטיבת כפיר (שייצגה גם
את סמג"ד הסיירת) בהשתתפות :משה בודאגה ,אלי חסון ,רבי גריפור ,צבי לבנה (פב'
 )70ואבי אפרתי.
•

•
•

בפגישה סוכם שהעמותה אחראית על ניהול האירוע בשיתוף מלא עם הצבא.
כמעט כל המטלות הלוגיסטיות החל מהקשר עם המשפחות ,ארגון ההיסעים,
ארגון האולם וארגון הכיבוד יהיו באחריות הסיירת הצעירה וחטיבת כפיר ,כולל
כיסוי כל ההוצאות הכספיות .במידה ויידרש תקציב נוסף נדון על כך בישיבה
הבאה.
בתיאום עם גורמי חטיבת כפיר והמועצה האזורית בקעת הירדן סוכם :
הטקס יתקיים ביום ב' 21.03.2022
הגעה לאולם המועצה 12:00 :
אלי חסון
דו"ח מפורט ונוסח ההזמנה מצו"ב כנספח א'

בודאגה עדכן :בהמשך לדיווח של אלי חסון ,מציע:
•
•

להקציב סכום מסוים כרזרבה לכיסוי הוצאות בלתי צפויות
נציגי פלוגת פברואר  1970יצטרפו החל מהבוקר כסיוע לבעלי התפקידים
של הצבא וכן כאלטרנטיבה לכל מקרה של היעדרות נציגי הצבא .

•
•
•
•

צבי לבנה נבחר כמנחה הטקס
תתקיים פגישה נוספת עם נציגי החטיבה למעקב התקדמות
פגישת תיאום עם אנשי המועצה תתקיים בתחילת פברואר
יש לארגן צלם וידאו (צלם סטילס יתואם ע"י הצבא) *

יוסי קולר מציע  :להזמין לטקס את אנשי חוות עיינות קדם חניכי המכינה ממחנה
גדי ותלמידי י"א/י"ב מבי"ס האיזורי.

*יחיאל
יבדוק
היתכנות

יוסי קולר הציג ת"ע לשנת 2022
חדר הזיכרון

תקציב לשנת : 2022
₪ 10,000
אחזקת חדר הזיכרון –
לוח אבן עם הקדשה לחללי  2הסיירות – ₪ 6,000
₪ 6,000
שדרוג עמדת המידע –
סה"כ ₪ 22,000 :
החלטה :אושר תקציב עד ₪ 16,000 :לטובת אחזקת ושדרוג עמדת המידע.
החלטה באשר לשאר הפעילות תתקבל אחרי אישור התקציב השנתי.
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•

אתר העמותה

בהמשך לדיווח מוקדם על חוסר שביעות רצון ומשבר באמון עם מתקין
המערכת בחדר הזיכרון – אבי רוזובסקי  ,יחיאל מציע לנתק את הקשר איתו.
החלטה :ההצעה מאושרת  .שלום יוציא מכתב בנדון לאבי רוזובסקי.

יחיאל יגיש בישיבה הבאה תכנית עבודה לשנת  2022בנוגע לפעילות
הקשורה באתר

יחיאל אקוע

צביקה צוק :
מפיק ועורך
ביטאון סיירת
חרוב

גיוס כספים

מביע דאגה מהכמות המועטה של קוראי הביטאון
בשנת  2022אנו מתכננים הוצאת  2ביטאונים – הראשון במאי/יוני השני
•
בנובמבר /דצמבר.
עבודת הכתיבה והעריכה הלשונית נעשית בהתנדבות  .נדרש תקציב של
•
 ₪ 4,000לכל ביטאון לעיצוב גרפי .סה"כ  ₪ 8.000בשנה.
שלום מעדכן שמג"ד הסיירת מעוניין לקחת חלק בביטאון
•
צביקה יתאם עם הסיירת את נושא השתתפותם בכתיבה ויבדוק אפשרות
•
להשתתפות הסיירת במימון
החלטה :אושר תקציב בסך –  ₪ 4,000לביטאון הראשון .
היתרה תידון ותאושר במסגרת אישור התקציב השנתי.
דייויד ממתין לגיבוש התקציב הנדרש בכדי להתחיל בפעילות

נושא

גזברות

פירוט/החלטות

צביקה
צוק
בשיתוף
קובי מרון
דייוויד
זילברג

אחריות ביצוע

אורי עתיר:
הדוח הכספי נכון ליום  31בדצמבר  2020שחובר ע"י רו"ח ג'ורג' גולדמן (נשלח
במייל לכל החברים).
יש לאשר היום את התקציב בוועד העמותה לקראת אישורו באסיפה הכללית.
תקציב לגזברות – יש לאשר  ₪ 600להוצאות שנתיות
•
נוהל העברת תרומות הועבר לכל החכרים בווטסאפ .
•
שלום מבקש מאורי לרכז את כל הנתונים שעולים בתוכניות העבודה לתקציב
העמותה לשנת 2022
החלטה .1 :הדו"ח הכספי לשנת  – 2020אושר.
 .2תקציב הוצאות לגזברות בס"ך  - ₪ 600אושר
אורי עתיר

דו"ח ועדת
ביקורת בנושא
שדרוג חדר
הזיכרון

מירון קורנר הציג את עיקרי דו"ח הביקורת
ציין כי לעמותה יש  3מוקדים בבקעה :חדר הזיכרון בבניין המועצה האזורית,
הסלע במחנה גדי והאתר בגבעת הרעות  .להבדיל מגבעת הרעות ,כמעט ואין
מבקרים במהלך השנה בחדר הזיכרון ובמחנה גדי.
מציע לפעול להגברת המודעות ולכוון באופן יזום מבקרים לאתרים.
•
כמו כן להמליץ לכל המבקרים  /המטיילים בבקעה לבקר גם בחדר הזיכרון
מירון קורנר
יש להציב שילוט הכוונה בולט כולל דגלי המדינה והסיירות.
•
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מלגות

הנושא התקציבי יידון במסגרת הצגת התקציב השנתי.

האסיפה הכללית

מועד האסיפה הכללית נדחה .מועד חדש ייקבע ויפורסם

רשם :אבי אפרתי,
מזכיר העמותה
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