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 2019 דצמבר  18 

 2020 - תכנית עבודה שנתית
 11.12.2019מתוך פרוטוקול ישיבת וועד העמותה מיום 

 תקציב פרטים נושא
(X 1,000.00 )₪ 

 הערות 

  מינהל, ארגון
 וכספים 

   וועד העמותה

 חברים.  12נפעל לייצוב וועד העמותה וכקבוע בתקנון העמותה העמדתו על   •
 אחת לחודש לערך.  –וועד העמותה ימשיך במפגשי עבודה  - ישיבות הוועד •
)טרם נקבע  2020בהתאם להחלטה קודמת של הוועד וכקבוע בתקנון העמותה, באביב  - בחירות •

 מועד( תתקיימנה בחירות לוועד העמותה. 

 

 מבוצע בהתנדבות תקציב    לא נדרש ___ 

 דור המשך   

נמשיך לפעול לצירוף חברים לעמותה מקרב המשתחררים מהסיירת הצעירה. במסגרת זו נמסור   •
 במהלך טקסי השחרור בהם משתתפים גם נציגי העמותה. טפסי הצטרפות 

  

 ___ 

-"- 

 האסיפה הכללית  

 . 2020נפעל לכינוס האסיפה הכללית במהלך הרבעון הראשון של  

5   ₪ 

2020לשנת העבודה    2במהלך רבעון 
 

 כספים  

בכפוף לאישור האסיפה הכללית, הכללה בתקנון העמותה כדין ומיסוד מנגנון תואם, נחל   - דמי חבר •
 השנה בגביית דמי חבר לקופת העמותה. 

בהתאם לאישור הוועד יחל מימוש "תכנית   -נמשיך במאמץ לגיוס כספים לקופת העמותה  – תרומות 
 מעגלים" של מנחם נפה לאיסוף תרומות לשם הגדלת קופת העמותה. 

  א נדרשל
מבוצע  

 בהתנדבות 
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 פרטים נושא
 תקציב

(X 1,000.00 )₪ 
 הערות 

 אולם ההנצחה  הנצחה

 את התקציב שהוקצה לנו ע"י משהב"ט לשדרוג אולם ההנצחה בבקעה.  השנה נממש  ❖
   מימוש המיזם באחריות יוסי קולר ושלום קורן. ❖
 לשם תחזוקת האולם וניקיונו יוקצה השנה תקציב מיוחד )ראה טבלת תקציב להלן(  ❖

 10  ₪ 

מיועד לתחזוקת וניקיון סכום התקציב הנקוב  
 אולם ההנצחה ואינו מתייחס לשדרוג האולם. 

 "בית חרוב"  

בכוונת הנהלת "מכינת ליאל" להקים במתחם )מחנה גדי( מרכז תרבות, והיא הביעה בפני י. קולר את   •
 הסכמתה העקרונית להקצאת חלק ממרכז זה לעמותה לשם הקמת "בית סיירת חרוב". 

שיוקצה לעמותה יכלול גם אולם הנצחה, אודיטוריום, חדרי דיונים ותתקיימנה בו   הכוונה היא כי החלק  •
 פעילויות שונות של העמותה. 

 בנוסף להסכמה העקרונית הובעה נכונות אדריכלית מקומית לתכנון המבנה.  •

____ 

 טרם קיים. –מקורות מימון למימוש התוכנית 

 טקסי זיכרון 

לקברי הנופלים והנחת שלטי העמותה ביום הזיכרון הלאומי.  נפעל גם לנציגות בימי   נמשיך לעלות •
 זיכרון אישיים. 

 במשותף עם סיירת חרוב נקיים את טקס האזכרה השנתי בבקעה.  •

3  ₪ 

 

 קברי הנופלים  

 .  קברי הנופליםבהנהלת אלי חסון נמשיך לפעול לשילוט העמותה על 

מוקצה המקסימום הנדרש מהעמותה. יישום   ₪    10
 מותנה בקצב התקדמות הפרויקט

משפחות  
 הנופלים 

   אירוע שנתי 

   אנו מקווים להיענות בני המשפחות. יוקצה לכך תקציב ו גם השנה נפעל לקיום מפגש משפחות הנופלים.

15 

 בכפוף להיענות 

 מלגות  

 להענקת מלגות למשפחות הנופלים, יוכוון לאירוע השנתי האמור.  יועדתקציב ש
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 פרטים נושא
 תקציב

(X 1,000.00 )₪ 
 הערות 

 רשימת קשר  

 במהלך שנת עבודה זו נפעל לעדכון רשימת הקשר למשפחות הנופלים  

 _____ 

 מבוצע בהתנדבות תקציב    לא נדרש

   הרצאות והדרכה מור"ק 

 גם השנה נמשיך במתן הרצאות והדרכה, בעיקר לסיירת חרוב הפעילה.

 _____ -"- 

 מפגשי מור"ק  

(, עם ישוב נוסף אחד, לפחות,  2019נפעל כדי לקיים מפגש נוסף, במתכונת "מפגש מחולה" )אפריל 
 בבקעה לציון ואזכור קרב/אירוע בו הייתה מעורבת סיירת חרוב הוותיקה.

 _____ 
-"- 

סיירת חרוב  
 ודור המשך 

  לקליטת דור המשך בעמותה. נפעל  כאמור נמשיך בשימור הקשר עם סיירת חרוב ו
-"- 

 מלגות  

נמשיך בהענקת מלגות ללוחמים מצטיינים של הסיירת, עם שחרורם. באם מצבה הכספי של העמותה  
 מלגות בשנה. באם לא, נעניק מלגה אחת באירוע האזכרה השנתי בבקעה.   3יאפשר זאת, נעניק 

4  +( ₪8 ) 

 אופציונלי(  8)+   4למימוש:  

 

 תקציב 

 2020רשימת הנושאים וערכים תקציביים כמסגרת כללית, הנדרשים ליישום תוכנית העבודה השנתית לשנת להלן  •

 טבלה זו אינה כוללת:  •

o  .שדרוג אתר ההנצחה בבקעה 

o ."בית סיירת חרוב" 

o  .)גבעת הרעות )חוות מעייני קדם 
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 תקציב  נושא
 ₪(X1000 ) 

 הערות 

 אופציונלי(  8)+   4למימוש:   12 מלגות )מצטייני סיירת חרוב( 

 בכפוף להיענות  15 אירוע משפחות הנופלים 

  3 אירוע האזכרה השנתית 

  5 כינוס האסיפה הכללית 

 מוקצה המקסימום הנדרש מהעמותה. יישום מותנה בקצב התקדמות הפרויקט 10 קברי הנופלים  -שילוט ייחודי 

 ליאל )מחנה גדי( יבוצע ע"י תלמידי מכינת   10 תחזוקה וניקיון  –אתר ההנצחה 

  55 סה"כ 

 

 בברכה

 שי י. 
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